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1. ALGEMEEff

a. Aanwezig? Lkol

PwIHL (Voorz)

Lkol

C-898 VbdBat

Lkol

G2-1Lk

Lkol

G2-STTC

Lkol "
Lkol

.
. .

Lkol

C-SMID

• •

H-INLB

.

H-IffLD

Lkol

INLA (Secr)

b. Mededelingen van de Voorzitter
De voorz memoreert de recente toekenning van Koninklijke Onderscheidingen aan Kol
Hr

, Maj

, Kol Jhr
i, Adj

:, Kol

.

'

? en Hr

c. Briefing internat milpol situatie
Elnt
, geeft een kort overzicht van de actuele situatie,
waarbij naast de Oost-West verhouding en het Midden-Oosten ook
de situatie nabij de Falkland-eilan^en wordt aangeroerd.
2. VERSLAG YORIGE VERGADERING
a. Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd nadat de
volgende wijzigingen zijn aangebracht:
-blz 5 pt d 449 Kgvnkamp disnt te zijns 490 Kgvnkamp
-blz 5 pt h laatste zin schrappen
b. -in.^verslag van vergadering dd 7 december 1981 dient op blz 3
na pt 5 Actiepunten en voor pt a te worden ingevoegd:
"punt 6 Rondvraag".

.2-

3. PERSONEELS MEDEDELINGEN

a. Militaire Attaché's
- Kol

_ zal per 1-7-1982 de Kol
opvolgen als Defat te Belgrado.

- Kol

die per 1-7-1982 zijn functie van Milat

Parijs en Bern overgeeft aan Kol

*

zal naar

Afoent gaan om aldaar tijdelijk met reorganisatiewerkzaamhede
te worden belast.
b. Inl en Veil Clas/Bls
De Maj

i INL-B zal per 1 juni 1982 naar 450 Cl- Det gaan
!»••

en in zijn huidige functie worden opgevolgd door Maj
4. WERKGROEPEN

a. Wkgp Personeejl
- G2- iLk zegt niet gelukkig te zijn met het laatste verslag va;
deze werkgroep - blz 3, pt 4 "de S2-personeelssituatie "binnen
Uk".
- G2-1Lk zegt dat bij de Infanterie en de Artillerie inderdaad
een groot tekort is aan S2-personeel,
- De volgende vergadering vindt plaats op 8-6-1982 te Harderwij:
op de SMID,
b. Algemeen
De voorzitters van de werkgroepen worden verzocht de verslagen v,
hun vergaderingen tijdig bij de Secr van het CCIY te willen doe:
indienen.
5. ACTIE PUFTEN
Actie

a. Uitrusting TAP-ploegen
H-INL-D deelt mede contact te hebben opgenomen met 1Lk (OWmr
Vildenberg) en met MVA-6,
De zaak is in behandeling via G4-1Lk en de SMID (kapt Trischein
en is in feite géén MilGeo maar een OTAS-G4 probleem.

b. Meteo-opleidingscapaciteit SMID
H-INL-D deelt mede dat in het schrijven van INL-D aan C-SMID dd
25 januari 1982 is aangetoond dat eea in een impasse zit en dat
actie niet in de eerste plaats van H-INL moet uitgaan.
c. Arbeidsvoorwaarden MilPers 898 YbdBat
C-898 VbdBat deelt - refererend aan vorig verslag - mede dat du
onderwerp "informatief" werd ingebracht om ook de andere CCIY-le
den te wijzen op de consequenties.
d. Buitenlandse tijdschriften tbv SMID
C-SMID merkt op dat dit punt nog steeds open is en verzoekt H-IE
Actie

een uitspraak te doen. Het INL-A standpunt is weergegeven in bri

P-INL

nr 56.992/a dd 5-10-1981.
e. BVT
Bij gesprekken met Sous Chef Operatiën (LAS) is gebleken dat, ov
de NTC-behoefte heen, sprake is van een nieuwe aanpak door de be
ming van 2 werkgroepen.
G2-NTC vreest nu dat eea veel tijd zal vragen en ten koste zal g
van de NTC behoefte aan BVT gegevens.
P-INL adviseert het verslag van de laatste vergadering bij SC-0
27-4-1982 af te wachten en zegt toe eea kritisch te zullen bekij

Actie

G2-NTC dringt nogmaals op spoed aan en verzoekt evt partieel ree
BVT gegevens te mogen ontvangen (b,v. de INL-B bijdrage).
G2-1Lk steunt dit verzoek, daar ook de Lk-BVT opnieuw bekeken ga
worden.

P-INL
IHL-B

P-INL zegt toe dat de INL-B bijdrage aan de BYT reeds naar NTC g
zonden kan worden.
f. Landelijke Toegangsregeling KL

IHL-B

H-INL-B deelt mede dat het NTC concept is besproken en spoedig a
NTC zal worden toegezonden.
g. Kgvn

P-INL

Ondervragingsoefening

P-INL deelt mede dat Hr

(IFL-A) vóór juli a.s. eea zal a

ronden en contact zal opnemen met G2-1Lk.
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h. Aanwezigheid 898 YbdBat
Actie

P-INL zegt géén moeite te hebben met

de aanwezigheid van C-898

YbdBat bij de CCIY vergaderingen.
C-898 VbdBat stelt voor, mede gezien de "afstand" van zijn onde
deel tot de,overige CCIY deelnemers, om dit waardevolle periodi
contact te behouden.
i. Tekort aan kennis Yeiligheidspersoneel
- H-IHL-B stelt wederom dat in de S2- cursussen

meer aandacht a

veiligheidszaken dient te worden gegeven.
- C-SMID zegt dat 1Lk de wens te kennen moet geven dat méér aan
aan mil-veilighffiid wordt besteedt op cursussen voor S2-person
Actie
G2-1Lk

Actie
P-INL
Actie
SMID
••_

- P-IHL verzoekt G2-1Lk een brief aan COKL te richten met soort
lijk verzoek.
j. Operationele instructie 490 Kgvnkamp
P-INL zegt dat e e door P-IHL met G2-NTC besproken zal worden.
k. Voorschrift C.I»
Is thans op de SMID in bewerking.
1. C.I. Kaarttekens

Actie

C-SMID deelt mede dat een aantvel naar INLB is gezonden over di

INLB

onderwerp en dat op antwoord van INLB wordt gewacht.
6. RONDVRAAG
a. Verstrekken van inln door IHL-A
G2-1Lk signaleert dat het verstrekken van inln door INL-A b.v.

Actie

middel van Slagordeboeken nogal beperkt van omvang is.
G2-NTC en C-SMID onderschrijven dit en«missen in de INTSÏÏMS een
interpretatie c.q, zienswijze»

P-IH1

P-IHL zal eea bekijken.
b. Organ onderzoek bij Terr C»I, detachementen
H-INL-B deelt mede dat inmiddels een organisatie onderzoek bij <
Terr C.I, detn van start gegaan is door DEBKL.

c. Opleiding nederl "OostblokttAttaché't s
C-SMID deelt mede dat eea veel tijd en personeel kost en vraagt <
C-SMID

herbeziening»
P-IÏTL vraagt C-SMID daartoe een brief op te stellen voor INL/VEi:
en contact op te nemen met IHL-C (Liaison)
d. Classificatie Dienstgeheim
G2-NTC vraagt in hoeverre deze classificatie gaat verdwijnen.
H-INL-B deelt mede dat eea in studie is,

e. LAMAT-rapportage
G2-NTC verzoekt deze rapportage ook aan hem toe te zenden.
P-INL

P-IÏÏL zal eea met INLC (liaison) opnemen,
7. VOLGENDE VERGADERING
- Plaats: Den Haag Prinses Julianakazerne
- Datum

Kamer 240 (Plv Hfd Afd I en V)
Dinsdag 31 augustus 1982 om 10.30 uur.

en tijd
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