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INLICHTINGEN EN VEILIGHEID
dd 9 januari 1979
Actie

1. ALGEMEEN
a. Aan we z i gr'

kol HR Toorop

H-INL (vz)

Ikol JA van Dooren

G2-NTC

Ikol T de Haan

C-SMID

Ikol J Verboom

C-898 Vbdbat

maj MP de Koekkoek

vert G2-1Lk

Ikol DJC Beyer

plv H-INLB

Ikol W Heutink

-

-

plv H-INL (secr)

kap D Langelaar

plv H-INLD

hr GHJ Verbeek

HAT-INLA

b. Vorig verglag
(1") ad punt 4 k: laatste zin wijzigen in: "Indien
steun noodzakelijk is , kan contact worden opgenomen met AG-1Lk".
Hiermede is tevens hetjagenda-punt afgedaan.
(2) ad punt 7 c.
DILC-systeem betekent Dedicated Intelligence
.Loop CjLrcuit.
c. INLFORA
Zal afzonderlijk aan het einde van de vergadering
worden behandeld.
f. Registratie vuurwapens
G2-1Lk

Opgaven zijn ontvangen. Vert G2-1Lk zal nog nagaan
de opgave mbt 104 Verkwnrmcie.
g. Voorlichting over het functiegebied INL
Dit punt is vorig maal opgebracht in de rondvraag.
Wordt opgenomen óp de actiepuntenlijst.
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2. PERSONEEL
a. Mutaties
- maj van Gilst medio januari overgeplaatst van SMID
naar LAS-INLA (bur Lask)
- maj Maalderink idem van LAS-INLA naar LAS-sectie
krijgsgeschiedenis.
- paj van Schaik geplaatst medio januari bij LAS-INLA
als projectofficier eov.
b. Werkgroep functiegebied INL
Invoering van de functionalisatie door DPKL zal nog
wel enige jaren duren. Intern DPKL is men druk doende
met de voorbereiding, doch vele "hindernissen" dienen
nog genomen t4 worden.
Hoofdinspanning van de werkgroep ligt momenteel op de
herziening van de sm inlnspec-opleiding en het bezien
van een "Hogere

inl Oriëntatie".

Uit onderzoek is gebleken dat de bezettiig van de mob
vrijwillig dienenden-functie bij 1Lk niet adequaat is;
veel vakatures, ontbreken van opleiding(en
in .het inln-gebied en inzet van reserve

ervaring)

personeel.

c. Bezetting inln-functies bi.j 1Lk
In relatie met het vorig onderwerp wordt dit opge-r
bracht door voorzitter.
G2-1Lk

Vert G2-1Lk stelt dat men doende is een inzicht teverwerven in deze situatie en de consequenties van
eea te bezien.
d. Expertise BIMA

PINL

Vz bericht de voortgang; de mogelijkheden worden
afgetast.
e. Bevordering re s sgtn vtl tot res tlt
Onderwerp wordt afgevoerd van de agenda.
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3. VEILIGHEID
a. Vachtwoordregeling NTC
Brief NTC dd 21-6-78 nr 0437/D/Conf.
In behandeling bij LAS-OPN.
b. Militaire veiligheid
Briefing voor-cursus Voorlichtingsfunctionarissen
door INLB is gehouden.
De vergadering discussieert over het opstellen van
normen of richtlijnen, die concreter dan nu aangeven,
wat wel of niet gepubliceerd mag worden.
INLB

INLB zal een eerste ontwerp opstellen.
c. Cl-appreciatie kamp Holterhoek
Heeft plaatsgevonden. Onderwerp wordt van de agenda
afgevoerd.

d. Kazernediensten van Haeftenkazerne (rondvraag vorige
maal)
Onderwerp wordt van de agenda afgevoerd.
e. Screeningsniveau

(rondvraag vorig maal)

Overleg met ORG heeft plaatsgevonden over de procedure. De commandant stelt het noodzakelijke
Screeningsniveau vast. Dit kan en mag geen automatisme zijn, men dient een aantal onderzoeken te beperken,
Onderwerp wordt van de agenda afgevoerd.
Nader: over deze materie is een brief van G2-1Lk:
G2/?8/Gror/D dd 27-11-78, gericht aan ORG.
f. Spoorwegvervoer pavtgn
Betreft het transport per stuk. 1Lk heeft bedenkingen
mbt bewaking door de NS.
G2-1Lk

Vz verzoekt vertG2-1Lk met concrete gegevens mbt
diefstallen etc te komen(pv's van de KMAR). Adh hiervan zal dan een veiligheids-advies van INLB kunnen
worden opgemaakt.
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g. Ontbreken van vrijwdnd pers op de 52 -seCties vd brigades
Bij C-SMID zijn verzoeken binnengekomen om dpln
op te leiden voor de taak "behandeling gesignaleerdenbestand".
Vz, gesteund door de vergadering, stelt dat deze taak
niet in handen van dpln hoort en komt met de suggestie
in voorkomend geval de taak dan maar tijdelijk overte hevelen naat de S1-sectie.
G2-1Lk

Vert G2-lLk zegt toe eea te zullen onderzoeken.
4. INLICHTINGEN
a. BvT-G2 /BLS

INLA

Wordt hare aangewerkt. Voor het eind van de maand
zullen de concepten gereed zijn en zal eea iiorden
doorgesproken met de G2'n.
b. Threat

NORTHAG

Gesprek G2-1Lk en HINL heeft nog niet plaatsgevonden.
e. NATO Requirements Studygp
Besprekingen in het Steering Committee zijn bijgewoond door vert NMR.
De inventarisatie bij de Ik'n, te .houden door
SHAPE-teams, liggen op het vlak van de G2 en G3«
(Welke info nodig, van wie

en op welk^moment?)

1Lk krijgt tijdig bericht mbt het bezoek van het team.
d. Coord werkvergaderingen )bijlage B bij verslag)
INLA

Vz verzoekt HAT-INLA regelmatig 'de stand van zaken
te willen memomeren.
Huidige stand van zaken:
- Techniek en Tactiek Sovjet Lusk (ttv lua)
Voorlopig sub intrep is uitgegeven.
- Sovjet Luchtlandingen
Concept voor commentaar naar SMID en NTC
- Slagorde NVA
Is drukklaar

en bij de IUB

- Handboek eteotronich materieel

uitgegeven.
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- Munitie WP-lsk
Is drukklaar en bij de IUB
- Slo/org Ssjechoslowakije
Is drukklaar en bij de IUB
e. Oef VINTEX
Zie agenda punt 1 b (1)
Onderwerp wordt afgevoerd van de agenda.

f. Technische rapportages 896 Ybdbat
De achterstand wordt ingelopen. Eea hangt oa samen
C-898 Vbdbat

met de personeels-situatie

bij het bataljon.

Seperaat is hierover gecorrespendeerd. .

5. MILITAIR*! GEOGRAFIE
a. Stafkaarten tbv Itvlgtn
Bij de TOPOD wordt een proefdruk voorbereid van een
aangejaste kaart. Deze kan dan als voorbeeld dienen
en ter commentaar aan 1Lk worden aangeboden.
6. ACTIEPUHTENLIJST
Zie bijgewerkte actiepuntenligst

7. INLFORA
allen

Vz bedankt de leden voor hun reactie op zijn ielegram en
verzoekt een ieder de verschillende opgaven te willen
vergelijken en eventueel aan te vullen. Volgende vergadering
zal hierop nader worden ingegaan.
Belangrijk aspect is de 'veaag: is ieder-vzv nodig -voldoende
betrokken bij de onderwerpen, zoals op de opgaven opgenomen
C-SMID stelt dat het pogen van voorkomen van doublures
in werkzaamheden bij nationale inlichtingenactiviteiten
een goede en haalbare kaart is. Anders is dit internationaal,
in de diverse fora is altijd een overlap aanwezig (oa
FINABEL, EURO, NAVO enz)
Vz meent dat een discussie over de vra g of het CCIV op kan
treden als stuurgp pas in een later stadium zinvol is en wijst
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tevens op de sturende functie van LAS-PL.

8. RONDVRAAG
C-898 Vbdbat: De functie-analyses COKL %ijn, op vzk van
INL nogmaals bekeken op het punt classificatie
Slotsom is dat er niet gedeclassificeerd kan
worden. Voor COKL blijkt dit overigens een niet
zo'n groot bezwaar.Punt hiermede afgedaan.
C-898 Vbdbat: Er zijn problemen bij de verwerving van bepaalde toebehoren (DGVENT-artn)
tbv het display syteem.
Vz verzoekt dit bilateraal met INLA op te nemen.

C-898
Yert INLD;

Bij TOPOD en INLD bestaat belangstelling voor
kaart-materieel uit Oost Europa. Eventueel kunnen
bladen gedupliceerd wordan

9. VOLGENDE VERGADERING
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_......._bJLad_1 ........

bij verslag vergadering Coord ComitS
Inl en Veil

... Actie-door..

Voorstel tot opheffing mob functie D55XO in behandeling. Werving
mogelijkheden zijn onderaocht.
Formeel verzoek tot omzetting za]
door C-SMID worden geïnitieerd.

[_Kar.te...iaho.ud

ACTIEPUNTEN

AFD/3447/7N,
LAS/ORG 21-3-78,
10.922/C

COkl wil om opl-tech rede- C-SMID/FINL
nen de functie D55XO omzetten naar KVV (1 man per cplt)
Door lange opltijd inl vtl;
is de beschikbaarheid voor;
de functie tekort.
j

In behaneMLing

sm/ow' inl spec
LaO code 78/431
aet 18 a

G2'NTC

allen

NTC is doende met de nadere uit_
werking. Overleg met de wkgp
Identiteitsbewijzen van Dir ORG,

Voorstellen mbt herziening' Wkgpfiegeb
cursus
INL

Landelijke toegangs.regeling

conf
Betreft mn:
- drones
- eov eenheid 1Lk

NTC 3-6-76 0146/c/ Voorstel NTC mbt een toeconf
gangsregeling. Memo, inBLS 13-10-76 860/E/ houdende nadere richtlijHen.
96
BLS 16-11-78 040/B/

Opleiding dpi vbd
inl ailjdpl inl vertalers

2.

4.

Vroegtijdig onder ken
nen opleidingsconsequenties mbt nwe ontwikkelingen.

10
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,

Onderwerp
oef DOKINATIE

eeflfidentieel

.; Actie_d.9Q.r.
G2-1Lk

Sian.d_Yan_zakfen

bU.d,..2„

Materie wordt verwerkt in de

algemene Studie van de gngvgp

Uitrusting en mogelijkhedenblijven

en zal daarna in de wkgp Mil-

verre achter

bij de internat'ioanle

reeds gereed voor commentaar.

G2-1Lk. Drie hoofdstukken zijn

gereedkomen **oor-commentaar aan

Concept is in bewerking, zal na

aan SMID

taren ontvangen en doorgezonden

INLB heeft de gevraagde commen-

regeling • te" willen overnemen

feoden aan BLS met verzoek de

en na goedkeuring worden aange-

zal aan C-1Lk worden voorgelegd

Ontwerp hfdst III Cl-instr 1Lk

geo aan de orde komen.

SMID.

INLB

G2-1Lk

partners. G2-1Lk zal
studie opstellen

Meenemen van geclass do-

VS-Gevechtsinlichtingén

VS-Contra inlichtingen

20-12-78.BLS dd
cumenten
16-6-78
V90.786 DG, ontweri
hfd III Cl-instr
1Lk

fiche 1Lk dd

Kaartverstr en repro-

pel

Documentenveilifeheid

Herziening VS 30-15

Herziening VS 30-5

'••-'V

JÏR
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Handleiding kgvnonderfvr

Stafkaarten tbv opl

_Se£arAÊ—.—,

Voorlichting over hel functiegeb
functiegebied INL

.
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[„Korte. ..inhoud
Een concept-handleiding
kgvnondervr ie door 101
MID-cie opgesteld. Ook
buitenKL,mn KM, bestaat
behoefte
SMID heeft behoefte aan

Zijn

aangevraagd

een VS verwerkt moet worden

Bezien wort in hoeverre eea in

• ...; Ac.tie„do.or..
•~
j
..{.. ..S.taiid~v-an— avakan
INLA

j INLA

buitenlandse stafkaarten :
en dergelijke, tVv de
èpleiding

- SMID bereidt een voorlichting

tbv OCOSD en KMS'voor

- Selectie-officieren zuilen op

de SMID worden gebriefei

- afd Pers-voorlichting wordt een

tekst toegezonden met het ver«

zoek deze tekst op te nemen in

de brochure

"Informatie over de seleÊtie»

Bijlage B bij verslag Coord Comité*
Inlichtingen en Veiligheid dd 9-1-1979

Coördinerende werkvergadering

De volgende publicaties zullen, in volgorde van prioriteit, worden
samengesteld:
-

Techniek en Tactiek Sovjet luchtstrijdkrachten (tbv Lua)
Sovjet luchtlandingen (concept circuleert)
Lange afstands verkenning- en sabotage eenheden
Trends WP-strijdkrachten.'
EOV

1Lk/INLA
INLA
I1\'LA
INLA
INLA

-

Geneeskundige verzorging WP-strijdkrachten
Sovjet luchtstrijdkzachten
Handboek WP verzorging
Mijnen oorlogvoering
Sovjet Optreden bij Nacht
WP eigenaardigheden en beperkingen

INLA
1Lk
INLA
1Lk
INLA
1Lk/INLA

*• ;

Gewerkt wordt door INLA-2 aan:
- Handboek munitie WP-strijdkrachten (bij IUB)
- Handboek WP-wialyoetuigen
- Slagorde NVA (bij ÏUB)
- Organisatie Sovjet Landstrijdkrachten
NB: Tijdens e<k. vergadering zal het punt "Herkenning vijandelijk.-materieel" aan de orde worden gesteld.

