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1. ALGEMEEN

a. Aanwezig? Kol

H-INL (voors)

TT

Lkol

Hfd G2-1 Lk

Lkol

Hfd G2-NTC

Lkol

.

a. s. Hfd G2-NTC

Lkol

C-SMID

Lkol

G-898 Vbdbat

Lkol

HOT-INL

Lkol

Plv Inl-B

Kap

Plv Inl-D

Lkol
Hr.

ÏÏOT-INLA
,v

'

IÏTL-A (secr)

JDe Yooraitter heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder
de heren

,

•• •

i en

' , die voor de eerste

maal de vergadering bijwonen. Lkol

* zal in het ver-

volg de Sectie Inlichtingen in dit Comité vertegenwoordigen
en tevens optreden als secretaris.
b.- Verslag _vprlge vergadering
In het verslag van de vorige vergadering dient het gesteld'
m. b. t. Lkol "

? ("zal wellicht eerder met PLO gaan")

te worden gewijzigd in "zal wellicht eerder worden vervangen".
Het gestelde over de opvolging van Adj

3 is ach

haald en gaat niet door.
Toor het overige werd het verslag goedgekeurd.

a.
Kol

is benoemd tot Lama t -Bonn i» p. v. L amat™ Ankara.

Kol

is benoemd tot ACOS(i) -IMS i. p. v. Lamat-Bonn

Lkol

••

;

wordt Hfd G2-1Div. Lkol "

'

Hfd G2-HTC»
Ma j

•. ._•. is geplaatst b i, j het Bureau IïTLA-2.

vrordt

Actie;
INL-B

G2~1Lk

b» Werkgroep func^iegeb^ed^lrxlichtingen
NTR
c» Bezetting; ^nliohtingenf'dnoties bij 1 Lic
Op 19 februari is de eerste vergadering hierover gehouden,
waarbij aanvezig varen vertegenwoordigers van de drie
divisiess SMID en 1Lk.
Unaniem was men liet er over eens dat zowel op bataljonsals brigadeniveau de S-2 functie moet blijven gehandhaafd?
de werkzaamheden kunnen niet worden ondergebracht bij de S-;
Bij de personeelsvoorziening blijkt echter dat de 2-functie!
een sluitpost vormen.
Op NBC-gebied is de toestand qua vulling nog ernstiger.
Sind deze maand komt de Werkgroep opnieuw bijeen.
Geadviseerd wordt tijdig AG-1Lk er bij te betrekken.
In het kader van het bovenstaande wcsdt nog opgemerkt dat aai
de Lkols
• en
i een opdracht is verstrekt om
een studie te maken over: "Het functioneren en de bezetting
van de 2-functies op bataljonsniveau".

C-SMID

&« Expertise BIMA
Het onderwerp wordt van de agenda afgevoerd.
3» "VEILIGHEID

H-IBI

a. Wachtwoordregeling: NT C
H-INL zal actie nemen om aan de wachtwoordregeling een interservice karakter te geven.
b„

G2-HTC.

Bij de beveiliging van de "spelen" zal vermoedelijk een
burgerbewakingsdienst worden betrokken: OPN/LAS is hierbij
betrokken* NT C bewaakt de afdoening.-

H-ÏÏTL

Het dossier betr* de kazernediensten ligt nu bij IT-IHL;
hij zal dit opnemen met H-Pers/LAS.
d®

C-898 Tbdbat

Afspraken ai,in gemaakt tussen 89 8 Tbdbat en 111 01D voor
keïining in de BRBj daarna worden de verantwoordelijkheden.
va s t ge stel d. e.

-3-

Actie;

G2-1Lk
HOT-INL

e» MMj^Paramaribo
De brief over EYO~apparatuur is "beantwoord*
Het onderwerp wordt van de agenda afgevoerd.
f. Beve iliging CONTBOL-points
Bij controle op het opbergen van geclassificeerde documenten in de legerkorpssector, bleek dat niet aan alle
veiligheidseisen van NQRTHAG (geen houten deur maar een
brandvrije) wordt voldaan. Dit wordt veroorzaakt door een
verschil tussen het Engelse en het Nederlandse voorschrift
E.e»a« moet met HOT-INL worden opgenomen op de volgende
G2/S2 vergadering»
g. Verbindingen
G2-1Lk signaleert dat tijdens de oefening "Crested Eagle"
geclassificeerde gegevens over onbeveiligde verbindingen
•veeden verspreid. Ook werden de verbindingen van 104
Wrnverkcie tijdens de oefening gestoord.

G2-1Lk

, G2~1Lk
f

S»e*a. dient te worden gerapporteerd in "verbindingskanale:
h. Be we gwi .1 z ering
Moet de bewegwijzering en de aanduiding op de voertuigen»
zoals de STANAG- voorschrijft, ook in oorlogstijd worden
gehandhaafd ?
Daar 1 Lk in oorlogstijd onder HORTHAG ressorteert, moet d
\«?orden besproken met MORTHAG en de overige Korpsen»

G2-1Lk

i. Soreening
Het komt nog al eens voor dat van mobilisabel personeel
dat bij oefeningen wordt opgeroepen» niet op tijd de
screeningsgegevens binnen sijn.
Dit dient te worden opgenomen met Inl-B.

G2-NTC

j, iStafbejzo_eken
Hoe ligt het screeningsniveau van personeel van de Staf
Civiele verdediging dat stafbesoeken brengt aan UTC ?
Dit dient te worden opgenomen met Inl-B„

-A-

ActieJ

4. INLICHTINGEN
a. BYT-BLS
De B?T is in concept gereed, maar nog niet bij H-IHL
bekend. Besloten wordt dat aan G2-1Lk, G2-ÏTTC en C-SMID

G2-1Lk

een exemplaar sa,l worden opgezonden voor commentaar.

G2-NTC

Dit exemplaar is voor hen persoonlijk en niet voor hun stav<

C-SMID

het dient, met het commentaar, weer te worden teruggezonden

INLA

uiterlijk 1 mei.
5. MILITAIRE GEOGRAFIE
a. Stafkaarten
Tia d© G2-lijn heeft 1Lk gemeld dat er behoefte is aan
stafkaarten 1 s 100,000 van het operatiegebied;
via de GJ-lijn werd door 1Lk gemeld dat er behoefte bestaat aan dgl kaarten van soi-rel het operatiegebied als
Hederland.

G2-1Lk

G2-1Lk zal dit binnen St-1Lk uitzoeken.
b. "Pominate"
ÏÏTB
c. Stadsplatte^pnden
Er zijn militaire stadsplattegronden verschenen van een

INL-D

zestal steden op verzoek van NATO. Sr wordt nu gewerkt aan
een plattegrond van Eijnmond/Hotterdam.
6.

Zie bijlage A.
7. INLICHTINGEN FORA

Secr,

fladat het ontwerp van de in te stellen werkgroepen accoord is
bevonden, zal nu een brief uitgaan waarin de werkgroepen de
opöracht krijgen hun werkzaamheden, aan te vangen: een aantal
aaken dat vanmorgen hier is behandeld, behoort eigenlijk thuis
in de werkgroep vei'gadering*

Actie ï

8. ROTVRAAG
a. B-IML
- Min BtiZa heeft ten behoeve van de CSYS-vervolgconferenti
in Madrid (oept - dec 1980) één of twee Russische spreke

C-SMID

den nodig als delegatielid.
0-SMID aal een voorstel indienen.
b. INL-B
- In de C J-organisatie kan een majoor c at A, promotie jaar
1961 of 1962, worden geplaatst. Gegadigden dienen contac
op te nemen met INL— B.

- Bij 898 Ybdbat kan een majoor eat B automatiserings deskundige worden geplaatst. Het gebrek aan jonge officiere
in de organisatie wordt nijpend.
d. G-2-1Lk
- Op 18 maart is er: een vergadering bij COKL geweest over
"materieelherkenning" . De verantwoordelijkheden zijn
nu vastgelegd. Op een volgende vergadering zullen de
G2-1Lk

eisen van 1Lk m. b. t. materieelherkenning worden verwerkt .
9. TOLGEMDE
,

' .•WM»ij«u^Biwi™«Jn

Hadat de voorzitter de scheidende G2~HTCj Lkol v» Kooren,
hartelijk dank zegt voor zijn bijdragen aan de vergaderingen
van dit Comité en hem het beste wenst in sijn nieuwe functie.
wordt de volgende vergadering vastgesteld op 10 juni 1980,
10*00 uur in de PJK te Den Haag.
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