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Hierbij bied ik U aan het verslag van de op
22 maart 1983 gehouden vergadering van het Coördinatie Comité Inlichtingen en Veiligheid.
De volgende vergadering zal op 25 mei 1983
te 10.00 uur plaatsvinden bij de HTC, Prins Willem
Alexanderkazerne te Gouda.
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Verslag van de vergadering
Coördinatie Comité Inlichtingen en Veiligheid
van 22 maart 1983

1. ALGEMEEN

a. Aanwezig; Lkol
Lkol
Lkol
Lkol
x-Lkol
Maj
Lkol

P-IUL (Voorzitter)

-

C-898 VbdBat
G2-NTC
C-SMID
H-INLB
Sie G2-1Lk
Sie INLA (Secretaris)

b. Mededelingen van de Voorzitter
( 1 ) Suriname
De steunverlening is geheel stopgezet, zovel materieel als t.b.^

opleiding, T. a. v. faciliteiten voor in NL opgeleide Surinaamse
militairen, die thans in ons land verblijven zijn door DPZL ricl
lijnen opgesteld,
Defat en toegevoegd Oo (Kolonel
: en Smi
zijn teruggekeerd naar HL en zijn elders tewerkgesteld.
Door in NL verblijvende Surinamers worden allerlei acties onderi
men, welke nauwlettend door ons gevolgd worden.
(2) Reorganisaties
(a) INLB - het vooronderzoek door DEBKL is afgesloten; waarbij j
voornaamste conclusie wordt gesteld, dat een vervol gonderaoi
noodzakelijk/ge&4^a is. Alvorens daartoe over te kunnen ga;
is een beleidsvisie/-nota een onontbeerlijk basisdocument.
aan wordt momenteel gewerkt.
(b) IHLA - een intern reorganisatierapport is opgesteld en volt
en zal z.s.m. aan SC -O worden aangeboden.
(c) SMID - het COKL voorstel tot reorganisatie is voor commenta
bij Af d I en V ontvangen en thans in studie.
(3) Nederlandse Censuur Dienst

Werklooatie is verplaatst van Apeldoorn, van Haeftenkazeme naa
Harderwijk, OCI-Jan van Nassaukazerae.

(4)
Dit nieuwe instituut voor Internationale betrekkingen, waarin o
nomen voormalig Defensie Studie Centrum, is regelmatig in opspr
in Parlement en pers.
Het betreft hier een screeningsproblematiek met betrekking tot
defensiepersoneel .
2. VERSLAG VORIGE VERGADERING

Het verslag wordt goedgekeurd nadat de volgende wijzingen zijn aangebi
blz 1. Lkol
' moet zijn
blz 3. pt 5«a, 3e regel moet zijn "Sous uhef O wacht op inbreng van Vc
en Verkeer. G2-NTC dringt aan op nieuwe gegevens over het optreden var
WP-Luchtstrijdkrachten?

blz.4 pt 5»d, moet zijns
"Oon van de niet-tactische wapens zouden volgens C-SMID toch wel de

lange S2-cursus dienen te volgen".
blz»4 pt 6,d Kapitein
moet zijn Majoor

".

3. PERSONEELSMEDBDELINGEH

- Kolonel
zal in augustus 1983 in Ankara de Kolonel
aflossen.
- Per 15 augustus 1983 gaat de Majoor Ir
naar Bonn.
- Per 15 september 1983 gaat de Lkol

.

- Per 1 juli 1983 gaat de Sgt

naar TRADOC-USA.

naar Parijs en de Sgt I

naar Londen.
b. Inlicht ing^n^en^Veiligheid
Be Lkol

~

zal per 1 mei 1983 met PLO vertrekken.

4. WERKGROEPEN
a*
De werkgroep MilGeo zal opnieuw van start gaan en op 25 april 1983
bijeenkomen.

b.
(1) De voorzitter deelt v.w.b. de OMG mede, dat het standpunt van B:
inmiddels in het bezit is van 1LK en NORTHAG, doch dat de discu:
hierover zeer zeker niet gesloten is.
Het BLS-standpunt is eveneens uitgedragen tijdens de recente ve:
gadering met betrekking tot MC 161 te Brussel en daarbij zeer p<
tief ontvangen.
(2) Vz zegt toe, dat C-898 Vbdbat een copie van BLS-visie met betre!
tot optreden OMG zal ontvangen
ACTIE

c. WkgP._Personeel
(l) De emolumentenr e geling van Cl personeel is thans een onderwerp
bespreking met DPKL-IRP

G2-1LK
C-SMID

(2) Het overleg over beroeps-ondervragers Poolse taal is nog gaande
tussen G2-1LK en C.SMID.
d. Wkgp Veiligheid

INL-B
INL-B

(1) NTC stelt, dat de verslagen te laat worden ontvangen en verzoek
derhalve een snellere behandeling van de werkgroep verslagen.
(2) NTC verzoekt uitspraak over "Medisch Geheim"schriftelijk bekend
te stellen aan IGDKL.
5. ACTIEPUNTEN
a. BVT

INL-A

T.a.v. WP-Luchtstrijdkraehten zal NTC z.s.m. nader worden bericht.

INLB

b. Jandeli^ke^toegangsregeling EL
H-INLB deelt mede dat het eind-overleg thans gaande is, o. a. met
DGV&T, waarbij de policy zal gelden dat het alléén aan NTC voorbehouden zal zijn toegangsbewijzen uit te geven.

c. Zgvn-ondervragingsoef
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INLA

G2-1Lk dringt er op aan dat een snelle regeling van dit onderwerp,
i. v. m. de a. s. oefening "Atlantic Lion", zeer urgent is.
INLA (Hr
:) wordt verzocht op zeer korte termijn hieromtrent
contact op te nemen met G2-1Lk.

898 Tbdbat

C-898 Vbdbat deelt mede dat in de werkgroep Systeem Beheer eea in bespreking is. Per 1 mei 1983 zal zulks op schrift gesteld zijn en, worden toegezonden door INLA.
C-SMID zal zodra noodzakelijk/gewenst bij deze besprekingen worden bi
trokken.

G2-1Lk

G2-1Lk wordt verzocht een opgave van benodigd materiaal in te dienen
bij Af d I en 7.

G2-NTC
INLB

Aan de orde wordt gebracht de verschillende evaluatie van het aantal
gerapporteerde veiligheidsincidenten door resp NTC en INLB. Bij NTC
rapportage is eenduidelijke vermeerdering herkenbaar, terwijl bij
INLB rapportage het tegenovergestelde valt te constateren. NTC en IN
zullen hiertoe in overleg treden alvorens de volgende rapportages te
verzenden.
6. RONDVRAAG
a*

INLA

C-SMID verzoekt met het oog op de komende oefening "Tulip Time" sten
van INLA met betrekking tot levering van toonbare WP-uniformen(gezie
de deplorabele toestand van het thans ter beschikking zijnde materia
en originele Russische /WP documenten.

INLA
PINL

C-898 Tbdbat verzoekt _per 1 januari 1983 ingediende OTAS-wijziging
met spoed te doen behandelen en door te zenden mar Af d ORG.
Vz verzekert dat dit verzoek krachtig «al worden ondersteund.
c. EOV
C-898 VbdBat deelt mede dat o. m. i. v. m. het starten van de LK-EOV
kernen bij 898 VbdBat de infrastructuur en de opleidingsaspecten gr<
zorg baren, waardoor de nodige aandacht wordt gevraagd.

P-INL
C-898
INLA

- C-898 VbdBat deelt mede dat deze oefening zeer nuttig is geweest <
o. m. heeft aangetoond dat nieuwe transmissie middelen dringend no<
zijn (ter vervanging bestaande P132 vbdn).

G2-1Lk

PIHL

G2-1Lk

INLB

- Beveiliging van comint-gegevens voor 1Lk was
- Een adequate uitwisseling van informatie (rechtstreeks) tussen 898
VbdBat en 1Lk ia zeer wenselijk en ware in. ernstige overweging te
nemen.
- G2-1Lk onderstreept wensen van C-898VbdBat.
G2-1Lk verzoekt vederom de MC-*- 7 7 ter beschikking van 1 Lk te doen
stellen, aangezien in NORTHAG verband dit ook bij andere legerkorpsen
geschiedt (UKtGE). Verwerking in voorschriften laat veelal ontoelaatbaar lang op zich wachten.
Deze wens van 1Lk wordt door NATO commandanten. CoMNORTHAG en CINCBNT
krachtig gesteund.
Screening_van diens tgliohtigen
H-INLB verzoekt 1Lk de screening van dienstplichtigen op niet-organiek
functies tijdig aan te vragen.
g. 2jtï,i.j£»ür£^S-£2s
H-INLB deelt mede dat een_.nieuw concept Cl-kaarttekens bij WIITTEDC «83
is beproefd, en vraagt binnen één maand commentaar op dit nieuwe con-*
cept bij INLB in te dienen.
7. VOLGENDE VERGADERING

Plaats: NTC- Prins Willem Alexanderkazerae te Gouda
Datum : 25 mei 1983
Tijd : 10.00 uur.

