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Hierbij bied ik U het verslag aan van de op
7 december 1981 gehouden vergadering van het
Coördinatie Comité Inlichtingen en Veiligheid.
De volgende vergadering zal op 23 februari 1982
te 10.30 uur in de Prinses Julianakazerne te
's-Gravenhage (kamer 713) worden gehouden.
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Verslag van de vergadering
Coördinatie Comité Inlichtingen en Veiligheid
van 7 december 1981

1. ALGEMEEN
a. Aanwezig; Lkol

Plv H-INL (Voorzitter)

Lkol

Hfd G2-1Lk

Lkol

C-898 YbdBat

Lkol

-

Hfd G2-NTC

Maj

SMID

Lkol

H-INLB

Lkol

H-INLD

Lkol

INLA

(Secretaris)

De voorzitter heet de aanwezigen welkom in het bijzonder de
Lkol

en de Maj

die voor de eerste maal aan

deze vergadering deelnemen.
b. Briefing internat milpol situatie
De Elnt

i

geeft een kort overzicht over de actuele

milpol situatie, waarbij i.h.b. de toestand in Polen,

de po-

sitie van Roemenië binnai het WP en de vredesbeweging in de DDE
worden belicht.
c. Mededelingen van de voorzitter
Lkol

• deelt mede dat hij voortaan als voorzitter zal fun-

geren bij alle CCIY vergaderingen.
2. Verslag vorige vergadering
a. Na de puntsgewijze behandeling wordt het verslag goedgekeurd,
nadat v.v;.b. pt 5.b. Mil Stafkaart verstrekking de tekst werd
gewijzigd in:

"Studie Terrdoc 101 Gnggp en eindverslag probleem inventariserende vergadering Meteo org KL alsmede de daarmee samenhangende
personeelsbezetting, werving en opleiding: de studies zijn in
behandeling bij de diverse stafsecties, maar als gevolg van de
begrotingsproblematiek treedt hierin vertraging op".
3. PERSONEELSZAKEN

a. Personeels-mededelingen
(1) Algemeen
Lkol
deelt mede dat hij eveneens nauw betrokken is bij
de Inl en Veil personeelsaspecten en tezamen met Lkol
steun op het personeelsgebied zal verlenen.
(2) Militaire Attaché's
- Kol
(Belgrado) zal niet per 1 maart 1982 worden
afgelost door Kol
, zulks ivm ziekte van laatstgenoemde.
- Per 1 juli 1982 zal Kol
in plaats van Kol
naar Belgrado gaan om per 1 aug 1982 aldaar in functie te tre
- Kol
zal in aug 1982 naar Brussel gaan.
(3) Inl en Veil Staf BLS
De Maj
is per 16 nov j.l. in functie getreden als Hfd M
en zal tevens EOV zaken behartigen.
Ritm
is per 1 nov j.l. van de SMID komend geplaatst bij
INLA-2.
(4) SMID-1Lk
Per 1 nov werd de functie van Hoofd Opleidings Zaken SMID vacar
ivm commando overname door Lkol
Maj .
,
i zal in april 1982 van 1Lk naar de SMID worden o^
geplaatst en worden opgevolgd door Kapt •
N1Div) .
Maj
, zal per 1 mei 1982 als HOZ-SMID optreden.
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4. DE WERKGROEPEN
a. Werkgroep Personeel en Opleidingen
De volgende vergadering van deze werkgroep wordt verplaatst
van 2 februari 1982 naar 16 februari 1982. Plaats van vergadering blijft Harderwijk SMID.
b. Werkgroep Verbindingsinlichtingen/EOV
Deze werkgroep zal na de inwerkperiode van Maj Sraink, die als
voorzitter van deze werkgroep zal optreden, eerst in 1982 op e
nader te bepalen tijdstip voor het eerst bijeenkomen.
c. Werkgroepen MilGeo en Voorschrift Meteo
Door de personeelsmutaties bij de Sectie MilGeo zijn de activi
teiten binnen deze werkgroepen gedurende vrijwel het gehele j,a
1981 stil komen te liggen.
5. ACTIEPUNTEN
Landelijke toegangsregeling KL
G2-NTC is thans klaar met het concept van de door NTC uit te geve
Landelijke Toegangsregeling: eea nog in stafbehandeling bij NTC.
Hfd G2-NTC deelt mede dat deze regeling een praktisch systeem is,
valt of staat met de controle.
a. G2-1Lk deelt mede dat de praktijkopleiding meteo van de meteoofficier 1 Lk alsnog de aandacht zal krijgen die deze verdieni
Er wordt nu gestreefd naar praktijkperioden van 1 week bij meSoesterberg.
Desgevraagd antwoordde Hfd Sie INLD dat hij degene was die ha<
laten vragen voor deze kwestie ivm opmerkingen van de Luchtma<
vertegenwoordiger in de Coördinatie Commissie Meteorologie.
Uit deze opmerkingen bleek dat de geloofwaardigheid van de KL
gevaar komt wanneer personeel bij de KLu in opleiding wordt g<
geven zonder dat de ten aanzien van het praktijk--deel daarvan
maakte afspraken worden gehonoreerd.

b. G2-1Lk informeert naar de oorzaak van het niet door C-SMID
verstrekken van de uitrusting voor de TAP ploegen aan
C-101 MIDcie.
De oorzaak zou zijn het ontbreken van detaillijsten. Hfd INLD
zal dit uitzoeken.
Opm: Fa de vergadering deelde Hfd Sie I1TLD aan G2-1Lk mede,
dat zijn toegevoegd personeel het probleem reeds had bezien, en dat voor het eind van het jaar de detaillijsten
geautoriseerd zullen zijn. Kap

is volledig op

de hoogte gebracht.
c. Hfd Sie INLD deelde C-SMID en G2-1Lk de achtergrond mede van hè
toezenden van een copy van een met betrekking tot meteo oplei-'
dingscapaciteit bij de SMID, door de Landmachtstaf aan GOKL ver
zonden brief.
COZL bleek, blijkens een tgm aan C-SMID, een behoeftestelling 1
bij de Landmachtstaf gevraagd te hebben, die als gevolg van een
eerdere brief van Landmachtstaf al bij COKL bekend zou moeten
zijn.
d. G2-1Lk deelt mede dat zijns inziens de SOXMIS-regeling van
NORTHAG niet conform de door de Landmachtstaf

uitgegeven regeli

is.
1Lk heeft eea in de VO-vredestijd vastgelegd.
e. C-898 YbdBat deelt mede dat de Af d Arbeidsvoorwaarden Milperson
van de Directie Plannen en Arbeidsvoorwaarden Milpersoneel een
Actie:

brief heeft uitgegeven (nr PP81) 090/2666 van 11 september 1981

Lkol

gewijzigd cq. aangevuld bij schrijven nr PP81/090/3544 van 11 nc

(Personeelszaken

vember 1981 waarin wordt bepaald dat aan milpersoneel géén hal-v

Inl en Yeil)

verlof meer mag worden verleend.
Deze regeling veroorzaakt rechtsongelijkheid tussen mil en burgerpersoneel bij 898 VbdBat, dat in ploegendiensten werkzaam is
C-898 YbdBat deelt mede dat de praktijk bewezen heeft dat zo'n
rechtsongelijkheid bij zoji onderdeel niet hoeft te ontstaan.

Vóór-informatie bij zijn eenheid, alvorens een dergelijke brie
op te stellen, ware op z'n minst te overwegen geweest.
C-898 vbdbat vraagt wie de classificatie van zijn gebouwen
objecten etc bepaalt.
G2-NTC stejt dat zulks door NTC geschiedt overeenkomstig het
in de Richtlijnen "Vredesbewaking NTC bepaalde.
Actie:

G2-NTC zal terzake nader contact met C-898 vbdbat opnemen.

C-898 vbdbat
en G2-WTC

g. Vert SMID wijst op het feit dat de Knipseldienst EvD zal worden opgeheven per 1-1-1982.
Dit zou een nadelige invloed kunnen hebben op de instructie va
de Cl opleiding.
Vz stelt evenwel dat door de Knipseldienst van de Directie Voo
*

lichting MinDef z.0. grotendeels in de behoefte wordt voorzien
SMID zal derhalve deze zaak nader bezien en I en V hierover be
Actie;
SMID

richten.
h. Yert SMID verzoekt nader te bezien in hoeverre alsnog aan zijn
aanvraag voor abonnementen op buitenl tijdschriften kan worden
voldaan.
Sie I1TLA acht (bij schrijven nr 56.992/a dd 5 oktober 1981,
onderwerp:"tijdschriften t.b.v. SMID) via COKL aan C-SMID eea
niet noodzakelijk.
i. Tert SMID deelt mede dat de herschrijving van VS 30-5 (Gev INI

Actie:

over ongeveer een half jaar gereed zal zijn.

Plv H-INL

Vz verzoekt C-SMID de concept exemplaren (theoretisch deel) a,
na gereedkomen voor commentaar aan

Actie:
C-SMID

alle betrokkenen

toe te ze

j. ÏÏ-INLB deelt mede dat een schrijven uitgaat, inhoudende het we
om van kracht worden van hfdst II van de Cl-instructie.
k. G2-NTC wijst nogmaals op de in vorige vergadering reeds aangel

Actie:
INIA

digde dreiging vanuit zee in tijden van oplopende spanning en
deelt mede zich gesteund te voelen door het recent gereedgekoi
"Dreigings-concept van de Studie Territoriale Verdediging".
1. G2-NTC wijst wederom op het belang van een spoedig gereedkome;

de B.V.T..
Vz zegt toe, hieraan alle aandacht te zullen besteden.
m. G2-NTC verzoekt voortaan tijdige informatie in geval van beActie:
Plv H-INL

zoek van buitenlandse bezoekers aan NTC met referte naar het
bezoek van de Yoegosl. Minister van Defensie.
n. G2-NTC zegt mbt beveiliging van Krijgsmachtsleutelpunten nog

Actie:
Plv H-INL

geen antwoord heeft ontvangen op zijn brief augustus 1981.
Antwoord wordt z.s.m. toegezonden.
ö. G2-NTC deelt mede dat veiligheidsincidenten gemeld

aan

Kabinet ELS, conform gegeven instructies, in de praktijk veelal
verwarring geven.
Actie:
Plv H-INL

ÏÏ-INLB zegt dat een voorstel in de lijn zit waarin veiligheids
incidenten aan INLB worden gemeld,
p. G2-NTC wijst op praktisch problemen mbt indeling van gesignaleei
bij Inf Beveiligings compagnieën.

Actie:

INLB zal eea nader bezien.

INLB
q. Vertegenwoordiger SMID stelt de vertegenwoordiging

in de werk-

groep ORSVA-project aan de orde. Dringt krachtig aan om te mogen blijven beschikken over de Ritm
Actie:
F

f H-INL

als materiedeskundige

als wkgplid. E.e.a. zal nader worden bezien. In elk geval kan vc
hands op ad hoc basis de Ritm Derkz zijn werkzaamheden tbv ORSV7
wkgp blijven voorzitten.
7. Volgende vergadering
Plaats: Prinses Julianakazerne te ' s-Gravenhage, Kamer 713
Tijd

: 23 februari 1982 om 10.30 uur.

