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VERSLAG VERGADERING COÖRDINATIE COMITÉ INLICHTINGEN en VEILIGHEID
dd 14 november 1978

Actie

1. ALGEMEEN
a. Aanwezig:

kol H R Toorop

H-INL(vz)

kol B C van Genuohten

G2-1Lk

Ikol J A van Dooren

G2-NTC

Ikol J Verboom

C-898 Vbdbat

Ikol J C Spikermann

HOZ-SMID

Ikol D J C Beyer

plv H-INLB

Ikol W Heutink

plv H-INL (secr)

kap D Langelaar

plv H-INLD

hr G J H Verbeek

HATAINLA

b. H-INL heet de kol van Genuehten en de Ikol Verboom van
harte welkom. Beiden zijn voor de eerste maal bij de vergaderingen van het comité aanwezig:
- kol van genuchten als nieuw benoemde G2-1Lk,
- Ikol Verboom als nieuw lid van het comité.
HINL memoreert tevens de bevordering van 1 nov jl van
kol van Genuchten en biedt als voorzitter, namens het
comité, zijn gelukwensen aan.
c. HINL memoreert dat de "jonge vader", Ikol de Haan om
begrijpelijke redenen niet aanwezig is en vertegenwoordigd
wordt door Ikol Spikermann.
d. Vorig verslag; wordt, onder excuses voor de typefouten,
goedgekeurd.
e. Namibië
Voorbereidingen zijn afgerond.
Onderwerp wordt van de agenda afgevoerd.

1Lk, SMID

f. Registratie vuurwapens
Opgaven zullen door G2-1Lk en C-SMID worden ingediend.
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g. Automatiseringsproject Inl
HINL stelt ter kennisname dat de projectgroep Aut Vbdinl
zijn werkzaamheden heeft afgerond en is opgeheven (ELS
dd 13-10-'78 nr 1748/G). Voorbereidingen z;jn getroffen
om te kannen starten met automatisering van andere inl
aspecten.

Actie

2. PERSONEEL
a. Mutaties
(1) tijd res elt C A Voesenek (bevorderd per 2-11-'78) ge*?
plaatst als Hfd Sitcen/INLA
(2) kol Bor bos geplaatst by INL per 1-1O-'78 en tot 1-5-'79
(3) Inspecteur NCD, res Ikol Siblesz, per 1-11-'78 bevorderd
tot res kol.
(4) Ikol Schouten (G4-lLk) geplaatst als G2-1Div per 1-11-'78,
b. Werkgroep functiegebied Inlichtingen
De door DPKL aangekondigde functionalisatie stokt. Bij de
stafbehandeling binnen DPKL is men op problemen gestoten.
Eea beïnvloedt de voortgang van de werkzaamheden op dit
gebied van de werkgroep. Momenteel zjjn de onderwerpen
"Herziening opleiding sm/ow Inl spec" en^Hogere Inln
Oriëntatie" b^j de werkgroep in behandeling.

HINL

SMID

G2-1Lk

c. Expertise BIMA
In behandeling.
d. Bevordering res sgt'n vertaler tot res tlt
Bericht ontvangen van DPKL-IRP dat de res sgt'n mr v Dijk,
rnr 47.06.13.092, en mr Trap, rnr 46.09.04.507f per
1 nov 1978 zyn bevorderd tot res tlt.
Tzt zullen beide dienen te worden opgeroepen voor hhoef, ter
controle op hun talenkennis en ergo hun inzetbaarheid.
3.VEILIGHEID
a. Doeumentenveiligheid
De ontwerp-regeling is nog niet aan C-H»k voorgelegd.
Er is enige vertraging in de stafbehandeling.
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Actie

Onderwerp wordt overgebracht naar de actiepuntenlyst
bij dit verslag.
b. Vachtwooréregeling NTC
Ref brief NTC dd 21-6-'78 nr 0437/D/conf. Is met instemmend
advies ter verdere afdoening aan OPNLAS gezonden dd aug 1978
Contact ter bespoediging wordt opgenomen.

PINL

INLB

c. Herziening YS 30-15
Voortgang vordert gestaag.
Onderwerp wordt overgebracht naar de actiepunteniyst van
dit verslag.
d. Incidenten
Geen nieuwe gevallen van betreffend mat. bekend.
Onderwerp wordt van de agenda afgevoerd.
e. Schuilnamen/bewüzeringsborden
Onderwerp wordt van de agenda afgevoerd.
f. Beveiliging by" oefeningen
Gevraagde info is van G2-1Lk ontvangen.
Een bilaterale overeenkomst met BED wordt alv JZ voorbereid.
Deze overeenkomst zal gelden voor NL-trpn in BRD alssvoor
BRD-trpn in HL.
Eea zal worden verwerkt in de Instructie Vredesbewaking van
BLS. Onderwerp wordt van de agenda afgevoerd.

INLB

g. Militaire veiligheid
HINL memoreert de veelvuldige contacten met DVKL naar aanleiding van zijn briefing.
Plv H-INLB bericht dat de cursus Voorlichtingsfunctionarissen
door INLB een briefing zal worden gegeven; Op verzoek van
G2-1 Lk zal daarby een vert van G2-1 Lk aanwezig zyn.
Vorenstaande, zo stelt G2-lLk_, daar men by 1lik iom
Voorlichting een byeenkomst wil beleggen met de redacteuren
van de onderdeelsperiodieken.
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Over dit zelfde onderwerp heeft destyds reeds een gesprek

Actie

plaatsgevonden tussen HINL en wnd G2-1lk.
C-898 Vbdbat brengt het onderwerp Personeelswervingsadvertenties ter sprake en de noodzaak hierin informatie
te verstrekken over aard functie en plaats van

tewerkstelling.

Na discussie is de vergadering van mening dat de commandant
of diensthoofd een beslissende stem dient te hebben in de
eindreactie van de advertentie en "gevoelige" gegevens zo
veel mogelyk versluierd dienen te worden; bv niet vermelden
van de eenheid, maar alleen de locatie.

allen

HINL constateer* met voldoening de diverse activiteiten^
de materie is in beweging en verzoekt voortdurend attentie
voor dit onderwerp.

h. Hangsloten pavtgn
Brief van 1lk is met instemmend advies van INL bjj LAS
in stafbehandeling.
Onderwerp wordt van de agenda afgevoerd

Landelijke toegangsregeling
Zie ook aetiepuntenïyst, punt 5«
Stafbehandeling LAS is afgerond en NTC kan de regeling

NTC

nader uitwerken.
j. Opmaken van ci-appreciatie kamp Holterhoek

INLB

C-898 Vbdbat verzoekt prioriteit. Wordt door INL&
toegezegd.

4. INLICHTINGEN
a. Herziening VS 30-5
SMID

Is in bewerking.
Onderwerp wordt overgebracht naar de aetiepuntenlyst.
b. CoSrdinarende werkvergadering
Zie bijlage B by vorig verslag.

898/INLA

Bilateraal INLA/898vbdbat zal worden bekeken by welke
onderwerpen 898 Vbdbat bij het overleg betrokken moet worden,
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Onderwerp wordt van de agenda afgevoerd.

o. BvT-G2/BLS
Direct noodzakelijke info uit het concept is reeds aan belangrhebbende verstrekt.
INLA

HINL verzoekt INLA druk te zetten achter de voltooiing van
het concept.
d. "Threat" opgesteld door NOSTHAG

G2-1Lk

Gesprek tussen HML en G2-1Lk mbt consequenties zal plaatsvinden, zodra G2-1Lk zich heeft ingewerkt in de materie.
e. Maandoverzichten INLA

Hr Thissen ia op werkbezoek geweest bij SMID en heeft wensen
vernomen. Onderwerp wordt van de agenda afgevoerd.
f. NATO requirements Studygroup
De door de studygroup voorgestelde bespreking met G2-1Lk
was prematuur en heeft geen doorgang gevonden. Door een
telegram van SACEUR is de materie eerst opgebracht op
centraal niveau, mn CDS.
Een vergadering van het Steering Committee is bggewoond door een
vert van NMR; doel was o.a. procedures vast te stellen.
:/}2-1Lk

HINL verzoekt overleg alvorens een nieuwe afspraak door
G2-1Lk wordt gemaakt.
g. Briefings door voormalige attaché's
Opgave van eventuele onderwerpen is van CSMID ontvangen. Ook
de kol Kramer heeft zyn medewerking toegezegd. De voormalige
attaché's is verzocht in rechtstreeks contact de nadere
afspraken met SMID te maken.
Onderwerp wordt van de agenda afgevoerd.
h. Concept-handleiding kgvnondervr

INLA

Onderwerp wordt opgenomen op de actiepuntenljjst.
i. Mble Video app tbv 101MID
In behandeling bij MID cie. Wordt afgehandeld cfm bestaande

CONFIDENTIEEL

Actie

Blad 6

procedure. Onderwerp wordt van de agenda afgevoerd,
j. Herkenning vüandelUke materieel
1Lk heeft inmiddels zijn behoefte kenbaar gemaakt. Naar het
oordeel van de vergadering zijn toch duidelijke afspraken nodig
en een procedure om tot een goede regeling te komen.

INLA

HINL verzoekt INLA om het onderwerp op te nemen op de lijst
tbv coord werkvergaderingen (bylage B).

k. Oef VINTEX 1979
Deze oefening komt voor INL in een zeer bezette periode met veel
internationale contacten. Men speelt met de gedachte om nietorganiek "2" personeel voor herhalingOp -fce roepen '
G2-1Lk stelt dat dit personeel dan niets leert mbt de eigen mob
functie en de tijd gaat wel af van het totale kwantum aan beschikbare herhalingsdagen.
HINL polst G2-1Lk over steun van 1Lk-zjjde, naar analogie met
de verleende steun bij Saxon Drive.
a2-1Lk

G2-1Lk zal zich hierover beraden.

1. Technische rapportages
C-898 Tbdbat meldt een achterstand van 4 dagen.
5. MILITAIRE GEOGRAFIE
a. Oprichting meteogp bij G2-NTC
OTAS-wyziging^is door NTC aangeboden aan LAS-ORG iaa INL.
INLD

INL zal het verzoek steunen en ORG tevens berichten dat de
vulling met mob meteopersoneel kan geschieden uit het bij 1Lk
opgeleide dpi personeel.
Bediening en onderhoud van apparatuur in vredestijd kan opgedragen worden aan het NBC-personeel.
Onderwerp wordt van de agenda afgevoerd.

b. Kaarten tbv opleiding
Betreft een verzoek van SMID om buitenlands kaartmateriaal
INLA

tbv de opleiding. Behandeling is overgenomen door INLA.
Onderwerp zal worden opgenomen op de actiepuntenlyst.

blad 7
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c. Stafkaarten tbv It vltgn
G2-1Lk stelt de behoefte aan aangepaste stafkaaten 1:50000
tbv de Groep It Vltgn. Als voorbeeld werd genoemd een grotere
zichtbaarheid van hoogspannings tracee's, etc. De toekomstige
uitbreiding met It t heli's maakt het probleem nog urgenter
INLD memoreert diverse activiteiten, internationaal, op dit
gebied, mn US "ALUCARD"-systeem. Ook de verdere ontwikkeling
van het "TACI-PRINT" offsetdruksysteem kan een oplossing bieden
Van belang is de behoefte op de relevante momenten duidelijk te

INLD/1Lk

stellen en ontwikkelingen
6.

entameren.

ACTIEPUHTEMLIJST
Geen relevante ontwikkelingen.
RONDVRAAfr
a. G2-1Lk snydt het probleem aan van de kazernedienstai

in de van

Haeften kazerne. Gelegerde eenheden zy"n 101MIDcie en 111 Cidet,
Volgens een (oude) brief van BLS is 111 Cidet vrijgesteld van _£
kazerne diensten. EINL stelt dat de vrijstelling alleen geldt voor

/Zie VS 30-15
officieren en onderofficierei^. en informeert over de redenen.
Hffist II(para 5) j verzoekt eea in eerste instantie in rechtstreeks contact met
punt 41 C
C-111 Cidet op te nemen.
b. G2-1Lk memoreert de met ORG-LAS overeengekomen normstelling mbt
screeningsniveau1s. Desondanks wordt b\ iedere OTAS-wyz, ook al
betreft het een geringe kwantitatieve uitbreiding, aan 1Lk ver-r
zocht weer per par regelnr het screeningsniveau aan te gaven.

I NL B

HINL zegt toe eea bij ORG te laten bespreken.
c. G2-1Lk brengt ter kennis dat by een oefening alsvproef is
gewerkt met dirsrcte teleicverbindingen tussen de G2'n van dg
deelnemende korpsen. Eet betrof het zgn DILC-systeem (jöelegated
Jjitelligence Loop £ircuit). Eea bracht een tydsbesparing van
plm 4 uur.
d. C-898 Vbdbat vraagt nadere toelichting mbt de activiteiten op
het gebied van de voorlichting, in relatie tot de werving.
De volgende activiteiten zyn gestart;

SMID

- SMID bereidt een voorlichting voor, te gpven op OCOSD en KMS.
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•>• Door SMID worden de selectie-officieren uitgenodigd voor een
oriëntatie.
PIHL

- De afd Eers Voorziening,wordt een tekst aangeboden betreffende
het functiegebied Inl met het verzoek deze tekst op te nemen
in de brochure "Informatie over Selectie"
e. G-898 Vbdbat memoreert zyn brief mbt OTAS-wjjzingen. De brief
is gezonden aan CVKL,iaa INL.

INLA

Met CVKL is reeds besproken dat de stafbehandeling iom INL zal
plaats vinden.
f. HINL kondigt zijn voornemen aan om, eventueel "in kleine kring",

Allen

te komen tot een inventarisatie van alle studies en plannen
waarbj] een inl-aspect is betrokken. Hij spreekj; zyn vermoeden
uit dat in vele gevallen de noodzakelijke sturing en coördinatie
ontbreekt en er behoefte bestaa.% aan een procedure voor de
stafbehandeling.
8. VOLGENDE VERGADERING
10 januari 1979, 10.00 uur in kamer 713, PJK, den Haag

Opleiding dpi vbd
inl anl dpi inl vertalers

sm/ow inl spec

Landelijke Toegangsregeling

Vroegtydig^onder kennen opleidingsconsequ
enties mbt nwe ontwikkelingen.

COkl 21-2-'78,
AFD/3447/7N
LAS/ORG 21-J-'78,
10.922/C

LaO code 78/431
art 18 a

Confidentieel

ACTIE-PUNTEN

ge A by verslag vergadering Coord Comité

Inl en Veil dd 14-11-'78

Richtlijnen mbt nadere uitwerking
zijn in overleg met LAS,NTC en
SMID uitgewerkt en vastgelegd in
en memo. Memo is NTC aangeboden.

In behandeling.

Geschiedt adh van de jaarlijkse
opgave candidaten Hoov.

Voorstel tot opheffing mob funcUi
D55XO in behandeling. Wervingamogelijkheden zijn onderzocht.
Formeel verzoek tot omzetting zal
door C-SMID worden geïnitieerd.

...Ap.tjLe,.d.por..... §iftmsl..j«ita
COkl wil om dpl-tech rede-( C-SMID/PINL
nen de functie D55XO omzet4V

PINL

ten naar KW (1 man per op})
i
Door lange opltijd inl vtl ^ l
is de beschikbaarheid voor:
de functie tekort.

Bewaking tijdige aanmelding'

allen

G2-NTC

Voorstellen mbt bestandsbe • Wkgpfiegeb
waking en herziening curINL
sus
NTC 3-6-'16 0146/c/ Voorstel NTC mbt een Toeconf
gangregeling
BLS 13-10-76 860/E/
76
BLS 16-11-78 040/B/
conf
Betreft mn:
-drones
-eov eenheid 1Lk

Kaartverstr en repropel
oef DOMINATIE

-Confidentieel

l J&rle_..inhoud
Uitrusting en mogelijkheden
blijven verre achter bjj de
internationale patners.

...Actie. jd.o.Qr.,. , ... S.tand..jra,n. .Zaken
G2-1Lk

opgenomen in actiepunt 1,vervalt

G2-1Lk zal studie opsteller

dpi inl vertalers

INLB

Medio dec verwacht INLB de gevraagde commentaren te ontvaggen
die, na behandeling, doorgezondei
worden aan SMID

ontwerp hfdst III Cl-instr 1Lk
zal aan C-1Lk worden voorgelegd
en na goedkeuring worden aangeboden aan BLS met verzoek de
regelieate willen overnemen.
VS-Contra inlichtingen

VS-Gevechtsinlichtingen

SMID

Documentenveiligheid i fiche 1Lk dd 20-12- Meenemen van geclass docu- G2-1Lk
IB
menten
BLS dd 16-6-78.
V90.786 DG,ontwerpHfd III Cl-instr
1Lk
Herziening VS JO-15

Herziening VS 30-5

Concept is in bewerking, zal na
gereedkomen voor commentaar worden aangeboden aan G2-1Lk

11

12
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JEen concepJ-Handleiding

INLA

INLA

Actie .do.gr.

Handleiding kgvnonder-

JK ojrjte^ihhqud

vr

SMID heeft behoefte aan

KL, mn KM, bestaat behoefte

ikgvnondervr is door 101MIDcie opgesteld. Ook buiten

Stafkaarten tbv opl

buitenlandse stafkaarten en
dergelijke, tbv de opleiding

_S taind . van

_,blad_5-

Bezien wordt in hoeverre eea in

een VS verwerkt moet worden.

Materie is door INLA van INLD

overgenomen.

Mjlage B bij het verslag verg CToord Comité
Inlichtingen en Veiligheid dd 14-11-78

Coördinerende werkvergadering

(zie verslag punt

De 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-s±rjjdkrachten

INLA

T Sovjet luchtstrijdkrachten

1Lk

- Handboek WP verzorging

INLA

- Mynen oorlogvoering

1Lk

- Sovjet Optreden bjj Nacht

INLA

- WP eigenaardigheden en beperkingen

1Lk/INLA

- Slagorde NV A

INLA

Gewerkt wordt door INLA-2 aan:
- Handboek electronischt^materieel
- Munitie WP-landstrydkrachten
- Handboek WP-wielvoertuigen
- Slagorde/organisatie Tsjechoslowakije
- Slagorde G SVG
NB: Tijdens ek vergadering zal het punt "Herkenning vry materieel" aan
de orde worden gisteld (zie verslag punt 4 j)«

