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Verslag van de vergadering
CoSrdinatie Comité Inlichtingen en Veiligheid
van 2 juni 1981

1. ALGEMEEN
a. Aanwezig; Kol
Lkol

H-Inl (Voorzitter)
,

Hfd G2 - 1Jik

Lkol
Lkol

Hfd G2 - NTC
-

.

C - 898 Tbd Bat

Lkol
Maj

H-Inl B
, i ,

•'

SMID

Lkol

InlA (secr)

De Va heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.
Afwezig: Lkol

(inl D) en

Lkol

(Inl C).

"b. Brief ing/In tsum
In verband met buitenlands bezoek vindt ditmaal geen "briefing over Polen en Midden - Oosten plaats.
Met betrekking tot de verspreiding van het dagelijkse Intsum deelt de Vz mede dat een en ander nader is bekeken en
dat dezelfde verspreiding als voorheen zal worden aangehouden .
c. Verslag vorige vergadering
- Opl MilGeo personeel
Gesprekken tussen G2-1Lk en SMID hebben geresulteerd in
een meer op praktijk gerichte lesstof.

Ook bij de Opleidingscentra zal een en ander aangepast worden aan de praktijk en zal o.a. meer
herkenning WP materiaal in de komende cursussen
worden opgenomen.
Vwb het aanvragen van een complete functie-analyse
van TAP-functies zan G2 - 1Lk contact opnemen met
G3 - Opleidingen.
- 0,1. incidenten
Ïï-Inl B deelt mede dat inmiddels een nieuw Hoofdstuk
II v.d. C.I.- Instructie is herschreven en dat een
en ander in de Werkgroep Veiligheid wordt besproken.
2. PERSONEEL
- Lkol i , ' . * zal per 7 september a.s. de reeds lang bestaande vakature van Plv H-Inl gaan vervullen.
— Lkol (,

zal per 1 november a.s. zijn huidige

functie (Hfd G2 - 1Lk) verlaten. Zijn opvolger is thans
nog niet bekend.
3. WERKGROEPEN
a. Werkgroep Veiligheid
H-Inl B deelt met betrekking tot Veiligheidsmachtiging
voor Geest. Verzorgers mede dat op basis van het ambtenaren reglement toch een veiligheids-onderzoek gehouden
kan worden.
Commandanten kunnen derhalve Veiligheidsmachtigingen
voor hun G.V.-ers langs de gebruikelijke weg aanvragen.

b. Werkgroep Personeel
Lkol

deelt mede dat een Personeelsplan in de

werkgroep wordt opgesteld c,q. voorbereid.
Hfd G2 - 1Lk overhandigd een overzicht van het parate
Inln Personeel bij 1Lk per 01 mei 1981, waarbij het
grote aantal vakatures duidelijk naar voren komt.
Nog in behandelijng zijnde onderwerpen zijns
- Krijgsgevangen ondervragers Pools (1Lk)
- Loopbaanplanning burgerpers Vbd cie (898 Ybd Bat)
- MI33 detachement bij NTC (NTC)
Actie
c. Overige werkgroepen
N.t.r.
4. STAFYERANTVOORDELIJKHEID MBQ-zaken
H-Inl deelt mede dat H-Opn-LaS van mening is dat een en
ander een Opn zaak is.
Na enige discussie terzake verzoekt de Tz aan G2 - 1Lk
G2 - 1Lk

om dit onderwerp binnen 1Lk zelf te bespreken met o. a.
G3 5. RONDVRAAG
- G2 - 1Lk deelt vwb beveiliging/ bewaking van vervoer
van documenten, wapens en munitie naar West - Duitsland
mede dat de studie terzake gaande is en dat een uitgewerkt voorstel t.z.t. per zgn "Generaals-brief" zal worden ingediend,

Actie
- G2-NTC meldt dat een nieuwe regeling voor zulke treintransporten o,m. bij Verkeer en Yervoer LaS (Kolonel
) in ontwerp is.
b. - G2-1Lk signaleert de onbevredigende gang van zaken bij de
huidige wachtdienstregeling in de Van Haaften-Kazerne
(101 MID - cie) te Apeldoorn,sinds 111 GIDet niet meer aan
de Wacht en Kazerne diensten deelneemt.
Derhalve wordt G2 - NTC verzocht dit onderwerp met G5 - NTC
(c.q. PMC - Gelderland) te bespreken.
G2 - NTC signaleert in dit verband een landeligk niet voldoen aan de eisen "Vredesbewaking van de Kazerne's en complexen" en wijst op de gevaren van de algemeen toenemende
criminaliteit.
H-Inl B

De Vz verzoekt deze aspecten in de Werkgroep Veiligheid te
bespreken.
c. - G2 - 1Lk deelt mede dat in de 2e helft van 1981 het niet geclassificeerde boekje "Optreden W-Pakt" zal uitkomen.
d. - G-898 Vdb Bat wijst op het eind mei j.l. aan COKL gezonden

H-Inl A

B

stuk over opleiding van Tbd pers voor 898 Vbd Bat,
'•~->444r--^t1raT^^/^—hrrf) ^fj- Cl/V', L o p, h e. *£<-,- tu\\ i\. - C - 89
over de beveiliging van het complex Eibergen (antenne velden etc).
De Vz verzoekt H-Inl B speciale aandacht aan dit rapport te
geven en steun voor nieuwbouw ter plaatse te willen voorbereiden.

6. VOLGENDE YERGADERING
De volgende vergadering zal op Dinsdag 8 september a.s.
(te 10,oo uur aanvang) worden gehouden in de Prinses
Juliana Kazerne Kamer 713»

Bijlage bij verslag vergadering
Coördinatie Comité Inlichtingen
en Veiligheid dd 2 juni 1981.
blad 1 van 1 bladen
ACTIEPUNTEN

Nr

Onderwerp
Landelijke

toegangs-

regeling

Referte

Korte inhoud

Actie door

S t a, n d van Zaken

SLS 16-11-78

Voorstel MTC met betrekking

INLB

Aan een nieuw systeen

040/B/Conf

tot een toegangsregeling

wordt gewerkt. Het
NTC voorstel wordt
nie i overgenomen.,
.Mie én s pee»

Kaartverstr en repro
peloton

Oef Doininate

Studie G2-1Lk (brief
20-t)-80 nr 7107/m)
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