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Verslag vergadering Coördinatie Comité Inlichtingen en Veiligheid
11 september 1979
Actie:

1. ALGEMEEN
a. Aanwezig: kol H.R. Toorop
kol B.C. van Genuchten
l kol J.A. van Dooren
l kol T. de Haan
l kol J. Verboom
Ikol A. Bijl
Ikol C.M. Pleyte
l kol D.J.C. Beyer
elt J.G. van Dijk
hr G.J.H. Verbeek

H-INL (voorz)
G2-1 Lk
G2-NTC
C-SMID
C-898 Vbdbat

Toeg G2- l Lk
HOT-INL
plv H-INLB
INL-D
HAT-INLA (secr)

De voorzitter heet in het bijzonder l kol Bijl (toekomstig G2-1 Lk)
en Ikol Pleyte welkom, die voor het eerst aanwezig zijn.

secr

b. Vers!ag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
INLB en INLD zullen alsnog een copie ontvangen van het verslag
van de maart-vergadering.
PERSONEEL

- In de vacature-Heutink zal voorlopig niet worden voorzien.
Kap Steinhart is belast met de B-aangelegenheden m.b.t. Dutchbat/
UNIFIL, de heer Verbeek blijft de vertegenwoordiger van de Afd in "Staf
Ochtendblad".
- Kol Alkemade en kol Tummers zijn geplaatst op het NATO Defence College.
Na deze cursus zullen zij b.o.s. worden geplaatst bij de Afd INL ter
voorbereiding op hun nieuwe functies.
- Per l okt zal kol Heestermans de functie van kol Epke (Lamat Londen)
overnemen.
- De NMM-Paramaribo zal voorlopig niet worden opgeheven; het Hoofd
(tvs Lamat), kol Valck zal binnenkort worden afgelost. Er is nog geen
opvolger; (mogelijke) candidaten kunnen worden voorgesteld aan H-INL.
- Ritm Derkx is formeel geplaatst bij de SMID; hij zal zijn bestemming per l nov volgen.
- C-449 CID, Ikol Beumer, is ernstig ziek, evenals G2-4 Div, Ikol van
der Linde. Deze laatste zal zeker nog 5 maanden afwezig zijn.
- Lkol Bavinck, SMID, is nog steeds ziek thuis.
- DPKL is teleurgesteld over de afwijzing van Int Mulder van cursus
VI/SMID. 17 September zal hierover een gesprek plaatsvinden met
C-898 Vbdbat.
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Actie:
b. Werkgroep Functiegebied Inlichtingen
N.T.R.
c. Bezetting Inln-functies bij l Lk
De afdoening van het voorstel is vertraagd door ziekte van G2-4 Div
(G2-1 Div en G2-5 Div zijn het er mee eens).
d. Expertise BIMA
N.T.R.
3. VEILIGHEID

INLB

a. Wachtwoordregeling NTC
Er wordt overleg gevoerd tussen Afd OPN en INLB over de wachtwoordregeling. De KM heeft commentaar gezonden; de KLu heeft nog niet
gereageerd. Op de volgende vergadering zal over de stand van
zaken worden gerapporteerd.
b. Militaire veiligheid
Er is geen verder commentaar binnengekomen op het concept Hoofdstuk XI van de nieuwe Cl-instructie. Er zal ten overvloede aan DV
nogmaals om commentaar worden gevraagd.
Het onderwerp wordt afgevoerd van de agenda.
c. Waarschuwing terroristische activiteiten in de BRD
Waar e.e.a. samenhangt met "beveiliging" wordt dit behandeld door
de Afd OPN.

Het onderwerp wordt afgevoerd van de agenda.
d. "Dreiging"
G2- l Lk heeft de gegevens via C-lll CID verkregen.
Het onderwerp wordt afgevoerd van de agenda.

G2-NTC

e. Schaarsbergen
G2-NTC vraagt of NTC nog bemoeienis heeft met veiligheidsaangelegenheden vóór en tijdens de volgend jaar te houden olympische
spelen voor gehandicapten te Schaarsbergen.
HINL deelt mede dat dit wordt geregeld door Binnenlandse Zaken.
Hij stelt G2-NTC voor, contact op te nemen met de kazernecommandant.
4. INLICHTINGEN

INLA

a. BVT-G2 BLS
N.T.R.
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Actie:
b. "Threat" NORTHAG
Het gesprek over de "Threat" heeft plaatsgevonden.
Het onderwerp wordt afgevoerd van de agenda.
c. NATO Oper.Intell.Requirements
N.T.R.
G2- l Lk

d. MC-i nli entingen documenten
De vertegenwoordiger van G2-1 Lk heeft nog geen contact opgenomen
met INLA.
5. MILITAIRE GEOGRAFIE
a. Stafkaarten

b2- l Lk/INLD

INLD

De Gp Lt vlgtgn zal de gebruikerseisen opstellen voor stafkaarten.
Via G2- l Lk zal dit worden doorgegeven aan INLD.
b. "Dominate"
G2- l Lk verzoekt HINL om tijdens oefening "Dominate-1980" pers INL
te laten optreden als Higher Control. HINL zegt dit toe. HINLD zal
de besprekingen bij NORTHAG over dit onderwerp bijwonen, zodat l Lk
uitsluitend als speler zal optreden. Het is nog niet bekend of de
TOPOD deelneemt aan deze oefening.
6. ACTIEPUNTEN
Zie Bijlage A.

Vz/secr

7. INLICHTINGEN FORA
Gediscussieerd wordt over de vraag of het CCIV moet gaan optreden
als stuurgroep voor de commissies werkzaam op het gebied van de
verschillende sub-functiegebieden. Deze commissies zouden dan o.m.
hun besluitenlijsten moeten toezenden aan de leden van het CCIV.
Behoefte blijkt ook te bestaan aan een commissie "Personeel", die
zich zou moeten bezighouden met o.a. opleidingsaspecten.
Getracht zal worden vóór de volgende vergadering een concreter
voorstel te verspreiden.
8. RONDVRAAG

a. De voorzitter geeft een overzicht van de "veiligheidstoestand" n.a.v.
mogelijke terreurdaden. Contactpersoon bij INLB is maj Foudraine.
Voorts deelt de voorzitter mede dat de toezegging aan l Lk, dat de
bij INLD ingedeelde Meteo-officier in oorlogstijd C-Weerk Station
l Lk wordt, gehandhaafd blijft. Daar er echter te weinig Meteoofficieren zijn, zal door INLD, Afd MOB, LuMetC, L2-Luchtmachtstaf
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en 62-NTC een definitieve oplossing worden

gezocht.

b. G2- l Lk:
- Wie houdt zich binnen de KL bezig met "herkenning" en door wie
wordt dit gecoördineerd?
De Commissie Inlichtingen zal e.e.a. uitzoeken en richtlijnen
opstellen.
- Getracht wordt krijgsgevangenen ondervraging in oefeningen in te
passen, waarvoor mob-personeel wordt opgeroepen. In het verleden
vroeg C-101 MIDcie aan C-SMID om dit te regelen. Hoe is de procedure nu?
Rechtstreeks opnemen met C-SMID en dit onderling regelen.
c. C-SMID:

- Kan de periode dat zowel kol Tummers als kol Alkemade op de
SMID zullen zijn ter voorbereiding op hun nieuwe functies, worden
gecombineerd?
Hiernaar zal worden gestreefd.
- Panel VI heeft in het kader van lange termijn materieel projecten, een studie opgesteld over gevechtsveldbewaking en doel opsporing.
Hiervan zal een exemplaar aan INLA worden gezonden.
9. VOLGENDE VERGADERING

Nadat de voorzitter kol van Genuchten, die
vergadering van het CCIV heeft bijgewoond,
zijn bijdragen aan de vergaderingen, wordt
vastgesteld op 6 november 1979, 10.00 uur,
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voor de laatste maal de
hartelijk dank zegt voor
de volgende vergadering
kamer 713 PJK, te Den Haag.

Nr.
Onderwerp

1. Opleiding dpi vbd inl
anl, dpi inl vertalers

2. sm/ov inl speo

Landelijke toegangs-

CONFIDENTIEEL
ACTIEPUNTEN

Bijlage A bij verslag vergadering Coörd

bladl

Comité Inl en Veil dd. 11-9-'79

Stand van zaken

C-SMID heeft e.e.a. in een verzamel-

Actie door
C-SMTD

staat samengevat. Maj Fase voert

Korte inhoud
COKL wil om opl-tech redenen

maj Fase

Referte
COKL 21-2-78,
de functie D55X0 omzetten

Vkgpfiegeb
INL

Voorstel rondgezonden.

INLA zal dit bewaken.

Project-officier EOV-aangelegenheden

door BLS

Ligt bij H-INL voor goedkeuring

alle»

G2-NTC

hierover besprekingen.

AFO/3447/7N.s
(1 man per opl).

Door lange opltijd inl vtl

LAS/ORG 21-3-78, naar KW
10.922/G

is de 'beschikbaarheid voor
de functie te kort.
Tekort aan inlvtls.

gangsregeling. Memo, inhou-

Voorstel NTC m.b.t. een toe-

LaO code 78/431 Voorstellen nut).t. herart 18 a
ziening cursus
NTC 3-6-76,
0146/o/conf

Betreft m.n.:

dende nadere richtlijnen.

Vroegtijdig onder-

- drones

regeling
BLS 13-10-76,
860/E/76
BLS 16-11-78,

kennen opleidings-

- eov eenheid 1 Lk

040/B/oonf

consequenties m.l?, t,
nwe ontwikkelingen

.

Nr.

Onderwerp

5. Kaartverstr en repro-

pel

8. Dooumentenveiligheid

9. Herziening VS 30-15

10. Herziening VS 30-5

Referte
oef DOMINATIE

fiche 1Lk dd

-

20-12-78. BLS dd

16-6-78
V90.786 DG, ontwerp hfdst III
Cl-instr 1 Lk
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Actie door

ACTIEPUNTEN

Korte inhoud

G2-1 Lk

SMID

*

SMID

G2-1 Lk

INL-D

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

inlichtingen

Meenemen van geclass documenten •

VS-Contra

VS-Ge ve oht sinl i oht ingen

:
:

blad 2

Stand van zaken

Materie wordt verwerkt in de
algemene Studie van de gngvgp
en zal daarna in de wkgp Milgeo
aan de orde komen.
Er zullen nieuwe nooddrukkerijen
moeten worden aangewezen en
procedures getest voor reproductie
van kaarten. Eea
moet zo mogelijk
vóór Dominatie-1980 in orde zijn.

Zal eind sept worden verspreid
(M.u.v. Hoofdstuk 3)

.
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i
Het concept ligt bij "eindredacteur", nl HOT-IHJL.
;
Het VS zal een andere naam krijgen.

Concept is in bewerking, zal na gereedkomen voor commentaar aan
G2-1Lk en INL-A worden gezonden.
Vijf hoofdstukken zijn in ontwerp
gereed.

Nr.
Onderwerp

11. Handleiding kgvnondervx

12. Stafkaarten t. b. v. opl .

Referte

N
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ACTIEPUNTEN
Korte inhoud
Een concept-handleiding

knvnondervr is door 101
MID-cie opgesteld. Ook buiten EL, mn KM, bestaat behoefte
SMID heeft behoefte aan

buitenlandse stafkaarten
en dergelijke, tbv de
opleiding

Bijwonen door C-SMID

%

AFCENT Intelligenoe

van deze conferentie

functiegebied INL

13. Voorlichting over het

14.
Conference

Actie door
INLA

blad 5

Stand van zaken

Besprekingtóet KM heeft plaatsge-

Zijn aangevraagd

vonden.

INLA

- Selectie-officieren zullen op d<

•

tekst er in worden opgenomen

Bij de volgende druk zal deze

"Informatie over de selectie".

de brochure

zoek deze tekst op te nemen in

tekst toegezonden met het ver-

- Af d Pers-voorlichting is een

SMID eind okt worden gebriefd

SMID

__

INLA

