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Hierbij bied ik U het verslag van de op 28 maart jl.
gehouden vergadering van het Coördinatie Comité
Inlichtingen en Veiligheid aan.
Door de vacature van Plv Hfd Inl is het U toegezegde
overzicht (zie pt 7 bijlage) nog niet gereed.
Zo mogelijk wordt het U ter vergadering uitgereikt.
Typ : CVW
Coll: 'V-\
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CONFIDENTIEEL
Verslag vergadering Coördinatie Comité
Inlichtingen en Veiligheid
28 maart 1979
Actie

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

H-INL (voorz)

Kol B.C. van Genuchten
Lkol J.A. van Dooren

G2- 1 Lk
G2-NTC

Lkol T. de Haan

C-SMID

Lkol J. Verboom
Lkol D.J.C. Beij er

C-898 Vbdbat
Plv H-INLB

Lkol A.M.L. Maas

H-INLD

Hr. G.J'.H. Verbeek
HAT-INLA (secr)
Lkol W. Heutink is wegens ziekte niet aanwezig. Hij is inmiddels
i
geopereerd; de operatie is geslaagd.
b. Verslag vorige vergadering
(1) C-898 Vbdbat was niet op de verzendlijst opgenomen.
(2) ad. pt 1.f: 104 Wrnverkcie heeft geen "LAMID-wapens" in bezit.
Het onderwerp wordt afgevoerd van de agenda.
c. ¥intex 1979
De oefenstukken van ¥intex-79 waren, naar moet worden aangenomen,
gecompromitteerd m.u.v. cryptogegevens en atomal-procedure. Overwogen
werd in NAVO-verband of de oefening nog wel zou doorgaan, Voorzitter
MG en SACEUR adviseerden beiden dat de oefening zou doorgaan, mits van beveiligde lijnen gebruik werd gemaakt. Dit was de reden dat door BLS.werd bepaald dat grensoverschrijdende, onbeveiligde verbindingen niet mochten
worden gebruikt.
2. PERSONEEL
a. Mutaties
- Lkol Heutink wordt per 1 mei Hoofd Cadi. Een opvolger is nog niet
benoemd.
- Lkol Van Oordt wordt per 1 mei opgevolgd door Lkol Brouwer, die per
1 april bij Inl wordt geplaatst.
Lkol Van Oordt blijft secr van de Raad van Opperofficieren.
- Ma j Van Barnau volgt Lkol Brouwer op als C--450 cidet.
- Ma j Dohmen volgt Lkol Van Barnau op als Plv C-4-4-9 cidet.
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Ictie:

i .•

- Ma j Koenders (111 CID) volgt Ma j Dohmen op bij InlB
- Maj Van Oostveen is per 1 augustus benoemd in de vacature Rijndorp bij 1 Lk.
- Lkol v/d ¥el verlaat per 1 mei de dienst.
b. Werkgroep functiegebied Inlichtingen
NTR
c. Bezetting Inln-functies bij 1Lk
De inventarisatie wordt thans afgerond.
Er zal een analyse worden gemaakt of het mogelijk zou zijn om de
toegevoegde Bataljons S-3 tevens de S-2 functie te laten bekleden.
E.e.a. dient goed te worden overwogen, alvorens een voorstel wordt

2-1lk
-SMID

ingediend. Tevens dient, in het kader van VS 30/5, de opleiding
van het inlichtingenpersoneel te worden bezien.
d. Expertise BIMA

-INL
-898 Vbdbat

NTR
e. 898 Vbdbat
898 Vbdbat heeft een schreeuwend tekort aan ponsers.
CVKL is hierbij ingeschakeld.

ÏLB

VEILIGHEID
a. Wachtwoordregeling NTC
INLB zal t.a.v. de voortgang informeren bij LAS-OPN.
b. Militaire veiligheid
In de nieuwe Cl-instrüctie komt een apart hoofdstuk over "voorlichting".

ILB

Het criterium zal zijn: geen geclassificeerde zaken publiceren. Op
verzoek van de vergadering zullen ook enkele voorbeelden in dit hoofdstuk worden opgenomen, waarin staat wat in ieder geval niet mag.'
Het hoofdstuk zal vóór de volgende vergadering beschikbaar zijn.
c. Screeningsniveau
LAS-ORG heeft dit in behandeling; door de zorg van
Afd Mob-aangeIegenheden vindt voortaan automatisch
de screening plaats.
Het onderwerp wordt afgevoerd van de agenda.
d. Spoorwegvervoer pavtgn
Het door G2-1Lk gesignaleerd geval van diefstal is het enige van deze
aard geweest.
In overleg met de spoorwegrecherche is besloten dat voortaan rechtstreeks
met de NS contact moet worden opgenomen wanneer een beladen trein langer
moet blijven staan. Het onderwerp wordt afgevoerd van de agenda.
CONFIDENTIEEL
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Oft'kpPsken va^ vri.jwdnd pers
Het onderwerp wordt afgevoerd van de agenda.

f. Bewaking tijdens Vintex
G2-1Lk deelt mede dat door de BRD werd doorgegeven, dat i.v.m.
gegevens over mogelijke terroristische activiteiten, extra bewaking moest worden ingesteld.
H-INL deelt mede dat het beleid ten aanzien hiervan een OPN-aangelegenheid is. De uitvoering moet dan ook beslist in de "operationele
lijn" blijven. In Nederland deelt BLS in voorkomend geval dit mede aan
de NTC, als "commandant van alle kazernes".
In de BRD wordt dit doorgegeven aan andere, in Duitsland verblijvende,
krijgsmachten. Bonn zou dit moeten doen aan C-NL trn in BRD, die dit
zou moeten doorgeven aan alle, al dan niet»tijdelijk, in de BRD verG2-1Lk

blijvende NL-troepen.
G2-1Lk zal uitzoeken hoe e.e.a. is geregeld. INLB zal via eigen kanalen

INLB

info-exemplaar trachten te krijgen van dgl meldingen van de Duitse
instanties.
(Achteraf is gebleken dat het Sicherheits Koord.Ausschuss de C-NL
trn Seedorf/Hohne inlicht. C-Seedorf zal dit opnemen met G2-1Lk;
hun zienswijze zal ter kennis worden gebracht van BLS).

INL A

4. INLICHTINGEN
a. BYT -G2/BLS
NTR
b. Threat NORTHAG
Op 3 april zal het gesprek plaatsvinden met G2-1Lk, door H-INL,
H-INLA en off toeg. INLA.
C-SMD en G2-NTC zullen hierover later van gedachten wisselen met
G2-1Lk.
De voorzitter raadt G2-NTC aan om te proberen de NORTHAG/TWOATAFbriefing die 2 a 3 keer per jaar gegeven wordt, bij te wonen.
c. NATO Oper. Intel. Requirements Study Group
Een korte uitleg wordt gegeven van de op SHAPE gehouden vergadering, •
waar ondermeer werd afgesproken dat NORTHAG contact zou opnemen met
de Corpsen om zich reeds tijdens Wintex te beraden op hun requirements.
In april zal dan het officiële contact zijn. De Voorzitter verzoekt

G2-1Lk

G2-1Lk de datum van dit gesprek zo spoedig mogelijk door te geven,
zodat een vertegenwoordiger van hem deze vergadering kan bijwonen.
(De vergadering werd op 2 april gehouden)
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d. Coördinatie werkvergaderingen
Zie bijlage B
G2-1Lk komt terug op het destijds gedane verzoek om MC- inlichtingen
documenten ter beschikking van 1Lk te stellen of althans ter inzage
te gewen.Inl A legt uit waarom een aantal van deze documenten voor
1 Lk niet van interesse zijn. De voorzitter benadrukt nog
eens dat niet alles wat in deze documenten voorkomt, NATO-agreed is.
Besloten wordt de "oude afspraak" uit te voeren, nl. dat een vertegen-

52-1Lk

woordiger van G2-1Lk bij InlA deze documenten komt bekijken en dat
daarna beslist wordt, welke hiervan naar 1Lk zullen worden gezonden.
e. Rapportage 898 Vbdbat
Zie punt 2e
5- MILITAIRE GEOGRAFIE
a. Stafkaarten t.b.v. Itvlgtn

}2-1 Lk/INLD

De TOPOD heeft een proefdruk gemaakt van deze kaart, die aan G2-1Lk
wordt medegegeven voor commentaar. Inl-D is het er zelf nog niet geheel mee eens.
6. ACTIEPUNTEN
Zie bijlage A

[-INL

7. INLICHTINGEN FORA
• \
De voorzitter deelt mede dat hieraan nog niets is gedaan.De bijdragen
zijn ontvangen; getracht zal worden vóór de volgende vergadering een
volledig overzicht te maken.
8.. RONDVRAAG
a. G2-1Lk
Onderstreept zijn verzoek om gelden beschikbaar te stellen
om tijdens de inlichtingendag (15 nov) Sovjet-materiaal te kunnen tentoonstellen. De voorzitter merkt op dat dit niet alleen een inlichtingen- maar ook een 'opleidingsaspect is. Het voorstel werd daarom
besproken met LAS/OPN; de toestemming werd verleend.
b. Is het mogelijk via het UNIFIL-detachement Sovjet-wapens te bemachtigen ?
De voorzitter betwijfelt dit. Uiteraard heeft dit ook de aandacht van
INL-A.
CONFIDENTIEEL

- 5-

— 5 —
CONFIDENTIEEL
c. ¥aar is vastgelegd dat 898 Vbdbat een liaison zendt naar 1 LK in
Actie:

oorlogstijd ?
De secr antwoordt dat dit is vastgelegd in het Alarmboek KL bij maatregel VCA-2.

C-898 Ybdbat;a. Hoe staat het met de voorlichting op KMS en OCOSD ten aanzien van
898 Vbdbat ?
C-SMID antwoordt dat dit nu zeer spoedig zal gebeuren.

H-INLA

b. Wanneer wordt de Operationele Instructie gewijzigd ?
INL-A krijgt de opdracht dit zo spoedig mogelijk te doen.

H-INLA

c. Er is een groot gebrek aan semafoons bij 898 Vbdbat.
Bekeken zal worden of hieraan op de LAS iets valt te doen.

H-INLA

d. Tenslotte wordt nogmaals de aandacht gevraagd voor revisie van de
peilers
G2-NTC;

Er werden tijdens WINTEX nauwelijks berichten ontvangen ten aanzien
van de LK-sector.

9. VOLGENDE VERGADERING
Vrijdag 15 juni, 10.00 uur, Kamer 713, Prinses Julianakazerne te
1s-Gravenhage.
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Bijlage A bij verslag vergadering Coörd Comité

Inl en Veil dd. 28-3-1979

blad 1

Korte Inhoud

ACTIEPUNTEN
Referte

Stand van Zaken

Onderwerp

COKL wil om opl-tech redenen C-SMID/PINL
de functie D55XO omzetten
naar KW (1 man per opl).
Door lange opltijd inl vtl
is de beschikbaarheid voor
de functie te kort.
Tekort aan inlvtls.

Voorstel rondgezonden.

Actie door

Opleiding dpi vbd inl
anl, dpi inl vertalers

COKL 21-2-78,
AFO/3447/7N.
LAS/ORG 21-3-78,
10.922/C

Voorstellen m.b.t. herziening cursus

C-SMID zal e.e.a. in een verzamelstaat samenvatten en voorleggen aan
PINL.

sm/ow inl spec
LaO code 78/431
art 18 a

Het 1e concept, dat onderhands naar
INL-B is gezonden, wordt nader geanalyseerd.

allen

Vkgpfiegeb
INL

Landelijke toegangsregeling

Voorstel NTC m.b.t. een toe- G2'NTC
gangsregeling." Memo, inhoudende nadere richtlijnen.

Betreft mn:
- drones
- eov eenheid 1 Lk

NTC 3-6-76,
0146/c/conf
BLS 13-10-76,
860/E/76
BLS 16-11-78,
04.0/B/conf

Vroegtijdig onderkennen opleidingsconsequenties m.b.t.
nwe ontwikkelingen.

H-INL zal op de eerstvolgende vergadering '/van de Stuurgroep EOV aan
de orde stellen dat er een goede
coördinatie moet komen t.a.v. opleiding en de consequenties daarvan.

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

Korte inhoud
G2-1Lk

Actie door

Materie wordt verwerkt in de
algemene Studie van de gngvgp
en zal daarna in de wkgp Milgeo
aan de orde komen.

Stand van.zaken

blad 2
Onderwerp
oef DOMINATIE

Meenemen van geclass docu-

CONFIDENTIEEL

Kaartverstr en repro-

fiche 1Lk dd
menten

G2-1Lk

Commentaren door SMID verwerkt

Ontwerp hfdst III Cl-instr 1Lk
zal aan C-1Lk worden voorgelegd
en na goedkeuring worden aangeboden aan BLS met verzoek de
regelingte willen overnemen

Documentenveiligheid

INLB

pel

20-12-78.ELS dd
16-6-78

VS-Contra inlichtingen

V90.786 DG, ontwerp
hfd III Cl-instr
1 Lk
Herziening VS 30-15

SMID

Bezien wordt in hoeverre eea in
een VS verwerkt moet worden

mentaar .

VS-Gevechtsinlichtingen

INLA

Herziening VS 30-5

Een concept-handleiding

Concept is in bewerking, zal na
gereedkomen voor commentaar aan
G2-1Lk en INL-A. Drie hoofdstukken zijnreeds gereed voor com-

liandleiding kgvnondervr

kgvhondervr is door 101
!!ID-cie opgesteld.Ook
buiten KL, mn KM, bestaatbehoefte

Voorlichting over het
functiegebied INL

Stafkaarten tbv opl

Nr. Onderwerp
12

13

Referte
SMID.heeft behoefte aan
buitenlandse stafkaarten
en dergelijke, tbv de
opleiding

Korte inhoud
INLA

Actie door

Zijn aangevraagd

Stand vanazaken

SMID bereidt een voorlichting
tbv OCOSD en KMS voor

Selectie-officieren zullen op
de SMIB worden gebriefed vóór de
vakantieperiode.
Afd Pers-voorlichting is een
tekst toegezonden met het ver,-

zoek deze tekst op te netten in
de brochure

"Informatie over de selectie"

Bij de volgende druk zal deze

tekst er in worden opgenomen.

Bijlage B bij verslag Coörd Comité
Inlichtingen en Veiligheid dd. 28-3-1979

Coördinerende werkvergadering

De volgende publicaties zullen, in volgorde van prioriteit, worden
samengesteld:
- Techniek en Tactiek Sovjet luchtstrijdkrachten
- Sovjet luchtlandingen (concept gereed)
- Lange afstands verkenning- en sabotage-eenheden
- Trends W-strijdkrachten

1 Lk/INLA
INLA
INLA

- EOV
- Geneeskundige verzorging VP-strijdkrachten

INLA
INLA
INLA

- Handboek WP-verzorging
- Mijnen oorlogvoering

INLA
1 Lk

- Sovjet Optreden bij Nacht
- ¥P eigenaardigheden en beperkingen

INLA
1 Lk/INLA

Gewerkt wordt door INLA-2 aan:
- Handboek munitie ¥P-strijdkrachten (bij IUB)
- Handboek ¥P-wielvoertuigen
- Slagorde NVA (bij IUB)
- Organisatie Sovjet Landstrijdkrachten
NB: Tijdens ek. vergadering zal het punt "Herkenning vijandelijk
materieel" aan de orde worden gesteld.

