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VERSLAG VERGADERING COÖRDINATIE COMITÉ INLICHTINGEN en VEILIGHEID
dd 7 september 1978

Actie

1. Algemeen
a. Aanwezig: Kol H.R. Toorop

H-INL

(vz)

Lkol D.J.C. Beyer

Plv Hfd INLB

Lkol J.A.v. Dooren

Hfd G2-NTC

Lkol T. de Haan

C-SMID

Lkol W.Heutink

Plv H-INL (secr)

Maj.W.A. Huysson

Hfd G2-1Lk

Elnt J.G.v. Dijk

INL-D

Hr. G.J.H.Verbeek

INL-A

b. Vz ieelt «ede dat in het vervolg C-898 Vbdbat deze vergaderingen
zal gaan bijwonen j hy ia'nu wegens ziekte afwezig.
Voorts zegt h$] C-SMID dank voor het organisren van de (jaarlijkse)
sportdag.
c. Verslag vorige vergadering.
- Bij pt 1 C (door la»ata toegezonden documentatie) is ten onrechte
Plv INL

C-SMID niet vermeld. G2-1Lk vraagt of deze documentatie
op naam kan worden verzonden en niet gericht aan £-1Lk.
- pt 2 A (1) dienst te luiden;"bestemd voor Hfd BIMA".
-pt

3 C 4C regel : TS 30-5 moet zün VS 30-15.

d. Vz licht de achtergronden toe «.b.t. het uitzenden van het
"Namibie-detachement1.1 Aan G2-1Lk wordt alle steun teegezegd
t.a.v. het verstrekken van info.
I.Y. •;•• registratie dient per Kazerne een opgave te worden verstrekt
van aanwezige vuurwapens en munitie. Vz licht toe hoe e.e.a. in
de Pr. Julianakazerne Den Haag is opgelost. De betrokkenen
(G2-1Lk, C-SMID, C-101 MID Cie en C-104 Wrn Verkcie) dienen
een algemene opgave (dus zonder details) in bij de kazernecommandant;
een gedetailleerde opgave moet worden gezonden aan Hfd INL om ifcè
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Allem

worde» bijgeschreven (zo nodig) op de "LAMID-lyst".
2. Personeel
a. Mutaties
(1) Kap v. DJjk van plg Seedorf is tewerkgesteld bij INL-B
(2) De nieuw benoemde attaché's Varschau, Belgrado e»
Damascus zijn naar hun standplaats vertrokken.
(3) Kol Kra»er (Damascus) is benoemd tot CS- 1 Div.
(4) Kol Bor (Belgrado) zal tot zyn dienstverlating (t-5-'79)
worden geplaatst bos Afd Inl en Veil.
(5) Kol Heestermans is aangewezen om per 1-10-'79
Kol Epke als lamat- Londen op te volgen.
b.

Werkgroep functiegebied INLN
De werkgroep heeft de afgelopen maanden niet vergaderd.
Wel is door de activiteiten van de leden inmiddels
een duidelijker inzicht verkregen in opleiding en plaatsingen.

c.

Exper-fciaëBIMA
De argumenten voor de ondersteuning van de behoefte zyn opgesteld. In strafbehandeling.

3.
a.

Veiligheid
Docunentenveiligheid
De concept- Cl Instructie 1 Lk, waarin het comnentaar
van INL-B is verwerkt, wordt voor uitgifte gereedgemaakt.

G2-1Lk

De fornele goedkeuring van C-1Lk noet nog worden verkregen.
Na uitgifte zal bekeken worden of BLS en/of NTC deze regeling
zullen overnereaH.
b.

Vachtwoordregeling
De wachtwoordregeling is door NTC uitgegeven. Aan plv Hfd Inl

plv INL

zal ar. en datum worden doorgegeven, daar de regeling nog niet
by Inln aanwezig is.
c.

Herziening VS 30-13
Het tijdschema: 1

concept zal door SMID eind okt. naar
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C-SMID

INL-B worden gezonden voor commentaar; eind nov. terug by
SMID) 2

concept medio jan.; medio maart uitgifte gereed.

*• Incidenten

(Zie ad 3 * vorig verslag)

Geen nieuwe incidenten te vermelden. INL-B zal alert bljjven.
e. Schuilnamen/Be wSjzeringsborden
De nieuwe regeling (aanpassing aan de STANAG) is al plm L
1 jaar geleden uitgegeven.
Invoering, volgens G2-1LK, stokt naar alle waarschijnlijkheid,
in de "4* lijn".

-

Beveiliging by oefeningen
MOD-Bonn heeft een asgeling dat by de oefeningen alle
officieren zyn bewapend (eeherpe munitie), evenals de
scheidsrechters en hulpleiders, terwyl alle CP'n zyn beveiligd,
aldus G2-1Lk.

G2-1Lk

Nadere info zal door G2-1Lk aan de afd INL worden toegezonden.

g. Militaire veiligheid
Hfd INL deelt mede dat hy" een briefing heeft gehouden-voor
Directe Voorlichting, om te wyzen op "inbreuken" op de
veiligheid in niet-geclassifieeerde publicaties.
By" 1Lk is het thans zo geregeld dat de onderdeelsbladen
voor uitgifte aan de veiligheidsfunctionaris worden iroorgelegd. Hfd INL stelt verder dat het kennelijk moeilijk is
-gezien de vele vragen die

by de afdeling binnenkwamen-

de grens te stellen van wat wel en wat niet in openpublicaties
kan worden opgenomen. Hij verzoekt allen zich te beraden over
Allen

mogelijke instructies of nadere richtlynen.

CONFIDENTIEEL

H. Hangsloten pavtgn
G2-1Lk kondigt een brief van C-1Lk aan, waarin het vetzoek
om de sloten van de pavtgn te vervangen door deugdelykete
typen.

C-SMID

4.
INLICHTINGEN
a. Herziening YS 30-5
Concept zal na oef. SAXON-DRIVE door C-SMID aan G2-1Lk
worden toegezonden.
b.

Cob'rd werkvergaderingen
Vett. INLA licht het doel toe: uitwisseling van gegevens
o» tot geïntegreerde en gecoördineerde meningsvorming
komen.
Deelnemers: verts van G2-1Lk, G2-NTC, SMID en bur. lask/INLA
Vwb de activiteiten: Zie bylage B.

Hl NL

c. BYT-G2/BLS
Concept in bewerking.
"Threat" opgesteld door NORTHAG
Nog bestaande onduidelijkheden zijn door G2-1Lk met
NORTHAG besproken en opgelost. C-1Lk is gebriefed en accèord.
G2-1Lk wil het stuk met INL bespreken ivm mogelijke consequenties, oa op opleidingsgebied.
Maandoverzicht INLA
Hr. Thissen zal contact opnemen met de SMID vwb onderwerpen.

G2-1Lk

INLA
f.

HINL

NATO requirementa studygroup
Bespreking heeft geen doorgang gevonden.
Briefings door afgeloste lamats
SMID heeft een opgave van onderwerpen ingediend.
Eea zal met betrokkenen worden opgenomen.
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h.

Concept Handleiding kgvnondervr
Is inmiddels by INL ontvangen en in stafbehandeling.

i.

Mble video-apparatuur tbv 101 MIDcie

Behoefte zal formeel door 1Lk worden bekend gesteld.

G2-1Lk

Herkenning vijandelijk materieel
C-SMID brengt een verzoek van COKL over mbt de coördinatie

en bundeling in het herkenningspoteatieel.
Vert INLA stelt dat reeds regelmatige contacten plaatsvinden
tussen INLA-TI, paherkcentrum en KCT/104 Wrnverkcie.
INLA

H-INL vzk vert INLA de .situatie te laten inventariseren, en
een discussiestuk met aanbevelingen optestellen voor de
volgende vergadering.
5.
a.

MILGEO
Otaswüziging G2-NTC
G2-NTC kondigt een voorgenomen OTAS -wijziging aan mbt de
sectie G2. De meteo-groep zal ontkoppeld worden van het

G2-NTC

bureau NBC. Bilateraal contact zal plaatsvinden tussen
G2-NTC/INLD vwb de bijeenkomende opleidings-en personeelsproblematiek.

Stafkaarten
C-SMID memoreert zijn behoefte aan specifiek', kaartmateriaal
oa tbv de opleiding.
In behandeling by INLD.

INLD

6.

ACTIEPONTENLIJST
Zie bijlage A

7.

RONDVRAAG

/of

G2-1Lk vraagt/ook oo'n de komende NL-EOVcursus
C-SMID antwoordidat het een orientatiecursus

volgen,

betreft,

bedoeld voor commandanten en staffunctionarissen.

8.

VOLGENDE VERGADERING
14 november 1978 10.00 uur, Pr. Julianakazerne kamer 71 J.
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Bylage B

Coördinerende Werkvergadering
(zie verslag punt 4b)

Se volgende publicaties zullen, in volgorde van prioriteit, worden
samengesteld.
- Techniek en Tactiek Sovjet luchtstrijdkrachten

1Lk/INLA

- Sovjet luchtlandingen

INLA

- Lange afstands verkenning-en sabotage eenheden

INLA

- Trends WP-strydkrachten

INLA

- EOV

INLA

- Geneeskundige verzorging WP-strydkrachten

INLA

- Sovjet luchtstrijdkrachten

1Lk

- Handboek WP verzorging

INLA

- Mynen oorlogvoering

1Lk

- SovjetOptreden by Nacht

INLA

- WP eigenaardigheden

1LK/ INLA

en beperkingen

- Slagorde NV A
Gewerkt wordt door INLA-2 aan:
- Handboek electronisch materieel
- Nunitie WP-landstry"dkrachten
- Handboek WP- wielvoertuigen

- Slagorde/organisatie Tsjechoslowakye
- Slagorde G SVG

INLA

