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Hierbij bied ik U het verslag van de op 6 november jl.
gehouden vergadering van het Coördinatie Comité Inlichtingen
en Veiligheid aan, benevens het in pt 7 van dit verslag
genoemde voorstel met betrekking tot coördinatie van de
verschillende werkzaamheden.
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Verslag vergadering Coördinatie Comité Inlichtingen en Veiligheid
6 november 1979
Actie;

1. ALGEMEEN
a. Aanwezig; kol H.R. Toorop

H-INL(voorz)

Ikol A.H. Bijl

G2-1Lk

Ikol J.A. Van Dooren

G2-NTC

Ikol T. de Haan

C-SMTD

Ikol J. Verboom

C-898 Vbdbat

Ikol C.M. Pleyte

HOT-INL

Ikol A.M.L. Maas

H-INL D

Hr. J.C. Hellendoorn

INL B

Hr. G.J.H. Verbeek

INL A (secr)

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en biedt zijn verontschuldigingen aan, dat het verslag van de vorige vergadering te laat is verzonden, waardoor een goede voorbereiding op deze vergadering nauwelijks mogelijk was.
b. Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. PERSONEEL
a. Mutaties
- Het is mogelijk dat de vacature - Heutink toch nog binnen
afzienbare tijd zal worden vervuld,
l

- Kol Hiddema, die begin 1981 in Ankara zal worden geplaatst
als landmacht attaché zal per 1 januari a.s. b.o.s.
bij de Afd Inl worden geplaatst. Zijn "oplading" voor Lamat
zal te gelijkertijd plaatsvinden met die van de kol
Alkemade en Tummers.
C-SMID

C-SMID zal coördineren met INL-C.
- Kap Hendriks (inlA) is met PLO.Kap v Dijk (inl D) is hem
opgevolgd; de plaats bij Inl-D blijff

voorlopig vacant

- Lkol Bijl wordt per 1 dec Chef Staf KMC. Hij zal worden
opgevolgd door Ikol Kuijpers.
De functie van Plv G2-1Lk is nog vacant.
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Actie;
H-INL/INL-B

- Ma j Koekkoek wil van G2-1Lk overgaan naar de Cl.
H-INL zal dit i.o.m. Inl-B "bezien.
- Per 1 december wordt Ikol Kunst G2-1Div
- Lkol Bavinek

zal over ca. 4 weken weer naar huis terug-

keren.
b. Werkgroep functiegebied Inlichtingen
IHL-B

Maj Fase is gevraagd dit voorlopig af te ronden. Zo moet
een aantal functies voor officieren Bijzondere Diensten
worden "bezien. Hij zal hierover hedenmiddag een bespreking
hebben bij DPKL.
c. Bezetting IHLg-functies bi.1 1Lk

G2-1lk

Op 16 november zal hierover een vergadering plaatsvinden
Zo spoedig mogelijk hierna zullen de resultaten naar
"Den Haag" worden gezonden.
d. Expertise BIMA

NTR
5. VEILIGHEID
a. Wachtwoordregeling NTC
De brief over de wachtwoordregeling van NTC is door BLS
nog niet beantwoord; de stafverantwoordelijkheid hierover
HOT-INL

berust bij Afd OPN. E.e.a. zal worden nagezocht.
In de~nieuwe concept Cl-Instructie staat niets meer over
wachtwoorden, aldus G2-NTC. Hierover zal interservice

-INI

overleg moeten komen.
b. Schaarsbergen
KL heeft geen taak noch verantwoordelijkheid t.a.v. de
veiligheidsaangelegenheden vóór en tijdens de olympische
Spelen voor gehandicapten te Schaarsbergen.
Het onderwerp wordt afgevoead van de agenda.
4. INLICHTINGEN
a. BVT-G2 BLS

INL-A

NTH
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Actie:

b. NATO Q-perational Intelligence Requirements
De volgende vergadering zal in december worden gehouden.
c. MC- Inlichtingen documenten

G2-1Lk

NTR
5. MILITAIRE GEOGRAFIE
a. Stafkaarten
De gebruikerseisen voor stafkaarten t.b.v. Gp Lt vltgn

G2-1Ik

zijn

nog niet opgesteld.
b. "Dominate"
De TDN zal deelnemen aan de oefening "Dominate".

TNL-D

De volgende vergadering bij NOHTHAG zal worden gehouden
op 19 en 20 november.
6. ACTIEPUNTEN
zie bijlage A
7. INLICHTINGEN FORA

H-INL/Secr

Wegens de vele werkzaamheden, mede i.v.m. het aantal vacatures,
kan nog geen concreet voorstel worden gedaan.
8. RONDVRAAG
a. G2-1Lk
- Er is een verschil tussen de Slagorde zoals die door INL- A
wordt verspreid en die door NOHTHAG. Wat moet nu worden
aangehouden ?
Door de wijze van samenstellen loopt de NORTHAG-Slagorde
achter bij die van INL/A. Bij NAVO-oefeningen moet de
NORTHAG-Slagorde worden gebruikt.
- Bij de volgende week te houden Inlichtingendagen zal de
BMP niet worden vertoond. Het blijkt dat G2-NTC geen
uitnodiging heeft gehad de Lk-Inlichtingendag bij te
wonen.
- C-101 MIDCie heeft NTC bericht dat door het grote aantal
kazernediensten de taak van de eaheid niet goed meer
kan worden vervuld.
Dit is een G3-aangelegenheid.
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Actie:

- Door het met PLO gaan van de Rooy en Lochmans, is er
bij 101 MIDCie nog maar één Pools sprekende functionaris
aanwezig. Hoe moet dit gaan met het eventueel verhoren van
Poolse

C-SMID

krijgsgevangenen?

De consequenties t.a.v. een opleiding-Pools moeten door
SMID worden bezien.
b. C-SMID
- De Studie "Gevechtsveldbewaking en Doelopsporing", die

C-SMID

tijdens de vorige vergadering werd toegezegd, zal binnenkort worden verzonden.
c. INL-A

IHL-A/SMID

- I.o.m. C-SMID zal een concreet voorstel worden gedaan
m.b.t. de werkzaamheden die tot nu toe door de Hr. Thissen
werden verricht.
- Begin november zal er een bespreking worden gehouden over
"Materieel Herkenning", waaraan zal worden deelgenomen
door COKL, G2-1Lk, OCC en INL-A.
9° VOLGENDE VERGADERING
Nadat de voorzitter Ikol Bijl, die slechts eenmaal de vergadering van het CCIV als Hoofd G2-1Lk heeft bijgewoond, dank
zegt voor zijn bijdrage, wordt de volgende vergadering vastgesteld op 15 januari 1980, 10.00 uur PJK te Den Haag.
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ACTIEPUNTEN

Bijlage A bij verslag vergadering Coörd

Stand van zaken

blad 1

Comité Inl en Veil dd. 6-11-'79

Actie door

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

Korte inhoud
C-SMID

Referte
Door lange opltijd inl vtl

Onderwerp
Opleiding dpi inl ver-

staat samengevat. Maj Fase voert

hierover besprekingen.

maj Fase

de functie te kort.

C-898 Tbdbat C-898 Vbdbat wil een aantal telegra-

is de beschikbaarheid voor
Tekort aan inlvtls.

fisten "dubbelfunctie" geven (vtl en

tgf); er is nl maar één van de zes

organieke vtls aanwezig. Indien vol-

ledige verschuiving van tgf naar vtl

plaatsvindt, moeten extra telegra-

Cursus is herzien en in beproeving.

fisten worden aangesteld.
Wkgpfiegeb

Formele goedkeuring moet nog volgen.

Herziening cursus

INL

Met CS-NTC zal contact worden opge-

contact opnemen met G2-HTC.

er een beter systeem is. Inl-B zal

te voeren "polaroid-systeem", daar

BLS. Er zijn bezwaren tegen het in

art 18 a

H-INL

Inl-B

Ligt bij H-INL voor goedkeuring door
dende nadere richtlijnen.

gangsregeling. Memo, inhou-

Voorstel NTC m.b.t. een toe- G2-NTC

0146/c/conf

NTC 5-6-76,

LaO code 78/451

talers

sm/ow inl spec

3. Landelijke toegangsregeling

BLS 15-10-76,
860/E/76
BLS 16-11-78,
040/B/conf

nomen i.v.m. dit systeem t.b.v. de

werkgroep "Identiteitsbewijzen

krijgsgevangenen".

-

Nr.

Onderwerp

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

5

Kaartverstr en repropel

8 Documentenveiligheid

9 Herziening VS 50-15

Referte

oef DOMINATE

•

fiche 1Lk dd
20-12-78. BLS dd
16-6-78
V90.786 DG, ontwerp hfdst III
Cl-instr 1 Lk

CONFIDENTIEEL
ACTIEPUNTEN

blad 2

Stand van zaken

Project-officier EOV-aangelegenheden
CNLA/SMID zullen dit bewaken.

Actie door
allen

3r zullen nieuwe nooddrukkerijen

Korte inhoud

G2-1Lk

Betreft m.n. :
- drones
- eov eenheid 1Lk

Uitrusting en mogelijkheden

noeten worden aangewezen en proce-

[s verspreid m. u. v. hoofdstuk J (Meelemen geclass0 documenten). Inl-B
zal hierover contact opnemen met
12-1 Lk.

caarten. Eea moet zo mogelijk vóór
Dominate -1980 in orde zijn.

lures getest voor reproductie van

Inl-D

HOT-INL

INL-B

G2-1 Lk

blijven verre achter bij de

internationale partners.
G2-1Lk zal studie opstellen

CI-Instru%ctie

VS-Contra inlichtingen

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

fr.

Onderwerp

Voorlichting over het

Stafkaarten t. b. v. opl

Handleiding kgvnonderv

10 Herziening VS 30-5

11

12

15
functiegebied IHL

Referte

CONFIDENTIEEL
ACTIEPUNTEN
Korte inhoud
VS-Gevechtsinlichtingen

Actie door
SMID

INLA

blad 3

Stand van zaken

Concept is in bewerking, zal na gereed-

komen ,voor commentaar aan G/2-1Lk en

INL-A worden gezonden. Vijf hoofd-

stukken zijn in ontwerp gereed.

Bespreking met KM heeft plaatsge-

vonden. Volgende bespreking:

Sen concept-handleiding
knvnondervr is door 101

Zijn aangevraagd

januari 1980

INLA

MID-cie opgesteld. Ook buiten KL, mn KM, bestaat behoefte
SMID heeft behoefte aan
buitenlandse stafkaarten
en dergelijke, tbv de
opleiding

- Er zal een nieuwe bespreking worden

over de selectie".

op te nemen in de brochure "Informatie

toegezonden met het verzoek deze tekslj

- Afd Pers-voorlichting is een tekst

centrum, SMID)

gehouden (Deelname :DPKL, C-Selectie-

SMID

•

Jr.

Onderwerp

f

14 APCENT Intelligence
Conference

Referte

CONFIDENTIEEL
ACTIEPUNTEN
Korte inhoud

Bijwonen door C-SMID
van deze conferentie

Actie door

INLA

blad 4

Stand van zaken

Bij de volgende druk zal 'deze tekst

er in worden opgenomen.

- Over Voorlichting op KMS en OCOSD zal

eind 1979 een gesprek plaatsvinden.

DIENSTGSHEIM

O M G? W E H P
Coördinatie Inlichtingen en Veiligheid
De coördinatie betr. alle aangelegenheden m."b.t. het functiegeMed Inlichtingen geschiedt door een "stuurgroep" (Coördinatie
Comité Inlichtingen en Veiligheid) met behulp van vijf werkgroepen, die verantwoordelijk zijn voor de diverse aspecten van het
functiegebied.
Deze werkgroepen, die regelmatig vergaderen, sturen hun vergaderverslagen ter info aan de leden van het CCIV.
Het is geenszins de bedoeling dat alle zaken die. in een werkgroep
zijn besproken, ook nog weer ter sprake worden gebracht in het
CCIV. Bezien dient dan ook te worden of de vergaderfrequentie van
het CCVI nog wel 2-maandelijks moet blijven of dat dit 1 x per
kwartaal wordt.
1. Naam
Taak

: Coördinatie Comité Inlichtingen en Veiligheid
: Coördinerend beleidsorgaan betr. alle aangelegenheden m.b.t. het gehele functiegebied
Inlichtingen.

Vergaderfrequentie

: 1 x per 2(3?) maanden

Samenstelling : H-INL/LAS

voorzitter

Hoofd G2-1Lk
Hoofd G2-NTC
C-SMID
C-898 Vbdbat
P-INL/LAS

secretaris

INL-A
IHL-B
IUL-C (?)
INL-D
Naam

: Werkgroep Inlichtingen

Taak

: Coördinerend en uitvoerend orgaan m.b.t. alle
Inlichtingen-aangelegenheden.
Stelt o0m. het KL-Inlichtingenstandpunt op
t0b.v. van FINABEL, MAS, e.d.- vergaderingen.

Vergaderfrequentie

1 x per 2 (?) maanden

DIENSTGEHEIM

DIENSTGEHEIM

Samenstelling

: H-INLA 2/LAS

voorzitter

Vert G2-1Lk
Vert G2-NTC
Vert SMID (Afd GI en PL)
off INLA-2
3* Naam
Taak

secretaris

Werkgroep Veiligheid
Coördinerend en uitvoerend orgaan m.b.t.
alle veiligheidsproblemen.

Vergaderfrequentie

1 x per kwartaal (?)

Samenstelling

H-INL B/LAS

voorzitter

Vert 1Lk
Vert NTC
Vert SMID (Afd Cl (?)
Vert COKL
Vert CVKL
Vert G KL
Vert NLC

4. Naam
Taak

: Werkgroep ELINT
: Coördinerend en uitvoerend orgaan m.b.t. alle
verbindingsinlichtingen/ EOV aangelegenheden.

Vergaderfrequentie

: 1 x per 2 (?) maanden

Samenstelling

: H-INLA/LAS

voorzitter

Vert 898 Vbdbat
Vert SMID (afd VI)
Vert 1Lk
INLA-3
INLA-4
Proj off EOV/INLA

secretaris

: Werkgroep Mil Geo
: Coördinerend en uitvoerend orgaan m.b.t. alle
Mil Geo aangelegenheden.

DIEKSTGEHEIM

DIENSTGEHEIM

Vergaderfrequentie

: 1 x per 2 (?)maanden

Samenstelling

: H-INL D/LAS

voorzitter

Vert 1Lk
Vert SMID (BIMA)
Vert NTC (?)
Vert GOC
Vert DMKL
Vert AOC
off INL D
6. Naam
Taak

secretaris

: Werkgroep Personeel/Opleidingen
: Coördinerend en uitvoerend orgaan betr. alle
Inlichtingenaspecten m.t.t. Personeels- en
opleidingsaangelegenheden.

Vergaderfrequentie

: 1 x per 2 (?) maanden

Samenstelling

: P-INL/LAS

voorzitter

Vert 1Lk
Vert NTC
Vert SMID

(HOZ)

Vert 898 Vbdhat
Vert INLA
Vert INLD
Vert INLB

secretaris

