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Secretaresse
b. Briefin* internationale militair politieke situatie
Elnt
(SITCEN) geeft een korte beschouwing over de internationale militair-politieke situatie in Polen en het Midden-Oost'
c. Mededelingen van de voorzitter
(1) Reforger. Aoua Marine. Atlantic Lion
Op het gebied van de veiligheid zijn een aantal maatregelen g
troffen* Ook ten aanzien van de bescherming van bezoekende Vip
zijn de nodige regelingen gemaakt. Het Cl-verzamelplan zal wo
den aangepast in de vorm van een inlichtingenbijlage op het o
ratieplan.
In het algemeen geldt dat de uitvoering wordt ge de cent r all s«e
terwijl de evaluatie van de informatie centraal geschiedt.
(2) Suriname
Voorzitter geeft overzicht over de laatste toestand.
(3) Automatisering
INLA- op stuurgroep niveau geaccepteerd als kleinschalig specifiek/zelfstandig autom-project, thans voorgelegd aan
Controller. Indien positieve reactie, is deze kwestie
"rond".
"*.*
INLB- de automatisering is afhankelijk van het vervolg organi
satie-onderzoek.
Het organisatie-onderzoek wacht op beleidsnota, die in
werking is.
Ten aanzien van een computer-beveiligingsdeskttndige lig
het voorstel ter goedkeuring bij Afd Org. Met betrekkin
tot de formalisering is door Hfd Afd Org prioriteitsste
ling toegezegd.
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2. VERSLAG VORIGE VERGADERING

3e regel van punt 1 (2)(a)i.dient te luiden:
"noodzakelijk/gewenst is".. .......*.*..*.«*
punt 6. d. eerste regel bldz 4 dient te luiden:
"Beveiliging van comint-gegevena voor 1Lk was buitengewoon zorgvuldig.
punt 6. e. 1e regel dient te luiden:
"G2-1Lk verzoekt wederom de MC-documenten............«*•"
3. PERSONEELSMBLDINGEN
*•
- Kolonel

wordt per 1 juli 1983 Plv C-45 Pabrig

- Kapt
(INL-A) gaat met ingang vaa 1 spetember 1983
studeren. Hij wordt opgevolgddoor Majoor
- Kapt
(INL-B) gaat met ingang van 1 juli 1983 met PLO.
4. WERKGROEPEN
a. WkggJCNL: Het VS 30-5 Gevechtsinlichtingen zal vermoedelijk eind j
"""" """"
van commentaar voorzien, worden geretourneerd naar SMID.
b*ïï£ê!L?.2£5JLGeenBijzonderheden.

c. Wkgp MilGeo: De werkgroep Milgeo is op 25 april 1983 opnieuw van
start gegaan.
Het verslag zal z.s.m. worden toegezonden.
Verzocht wordt vertegenwoordigers van hoggre rang de
vergaderingen te doen bijwonen.
Actie

P-INL

5. ACTIEPUNTEN
a. BVT

Met betrekking tot de WP Luchtstrijdkrachten zullen de gegevens bi
nen korte tijd door Luid worden geleverd.
k» j;*gdeli,j|ke_ToegjmgBregelingMKL
Tussen NTC en DGW&T is volledige overeenstemming bereikt. NTC krij
de exclusieve bevoegdheid toegangsbewijzen voor KL-objeeten uit te
geven en er zijn procedure-afspraken gemaakt tussen NTC en DGW&T,
die de laatste voldoende prioriteitsgarantie bieden. E.e.a. wordt
binnenkort formeel vastgelegd in het nieuwe Hoofdstuk VIII van de
Cl-Instructie BLS, waarna LaO 58.102 Codenr 57/46 dd 9 aug 1958
(Regeliag Afgifte Toegangsbewijzen) dienovereenkomstig zal worden
gewijzigd.
Tijdschema: Het ontwerp nieuwe Hoofdstuk VIII zal uiterlijk medio
juni 1983 worden aangeboden aan BLS.
De regeling is ter goedkeuring voorgelegd aan SG-0. Iedereen is me
de regeling accoord, zodat SC-0 zonder meer zijn handtekening zal
zetten.
Open staat nog de vraag hoe de gang van zaken zal zijn indien de
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C-SMID

ondervragingen plaats vinden onder leidiag van C-SMID.
Hiertoe zal door C-SMID een ontwerp moeten worden ingediend» welke
na goedkeuring, als bijlage aan de regeling zal worden toegevoegd.
Er is een goed overleg tassen 898 en INL-A.
Op 14 juni 1983 Tindt een bespreking plaats bij 898 IbdBat.

898 Vbdbat
INLA

Hierover zal nader overleg worden gevoerd tussen P-INL en
G2-1Lk en evt betrokkenen.

P-INL
G2-1Lk

Tussen G2-NTC en INLB is een verbeterde opzet van de maandelijkse
rapportage van INLB gerealiseerd.
De oefening Tul i p Time is een doorslaand succes geweest.
G2-NTC
INLA

De aanvraag voor 15 Verbindings-inlichtingen registratoren die tev
wachtdiensten kunnen doen, is niet gehonoreerd. Per 1 juli a. s. zxi
len de laatste 5 de dienst verlaten.
Het spoed zullen hiervoor voorzieningen dienen te worden getroffen
i. EOV
Een nieuwe werkgroep opleidingen o.l.v. OPN is opgericht. GOKL is
lid.

INLA
898VbdBat
G2-1Lk

Problemen zullen worden besproken door GVKL, INLA, 898 TbdBat en
G2-1Lk, waarbij geprobeerd zal worden CVKL het voortouw te geven.
Vergadering gepland voor 16 juni 198J.
k. MC-Doc\unent en
INLA zegt toe in de toekomst G2-1Lk oopieSn van de door hem gewent
MC-documenten ter beschikking te stellen, voorzien van begeleidenc
commentaar.

INLA

6. RONDYBAAG
C=898__YbdBat

INLA

a. Functie H-SEIV moet per 1 sep 1983 worden vervuld.
Zal met spoed worden voorgelegd bij DEBKL.
b. Ten aanzien van het veiligheidsrisico binnen SEIY zal door INLB
contact worden opgenomen met BP-ambtenaar.
Nadere stappen m. b. t. veiligheidsaspecten zullen worden genomen
miv 1 juli 1983.
a*

INLB
P-INL

INLB heeft deze zaak ter hand genomen en zal nader informeren.
b. I;amat ver slagen
P— INL zal hierover contact opnemen met INL-C.
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SMID

P-INL

P-INL
P-INL

De door C-SMID gemaakte studie zal door P-INL worden bestudeerd
en in behandeling worden genomen*
b. Op 4 maart 1982 heeft C-SMID aan INLC gevraagd om opgave van.de
eisen voor toegevoegd personeel Militaire Attaché" 's en de inscha
kel inge» van SMID.
Actie zal worden genomen,
Z.s.a. zal deze kwestie aan Af d ORG worden aangeboden*
d. Wkgp Pers
Op niet al te lange termijn bestaat behoefte aan vervanging van de
Heer
ïoor een militair (rang majoor uitlopend tot luitenant
kolonel; en vervanging van de Kapitein
"'.
mmtmfSStmm MB*JB»^MB «M

INLA

INL-B
Afgedaan

Wordt nader besproken in opdracht van HINL in wkgp inlichtingen.
Overleg met C-SMID heeft plaatsgevonden. Rapport wordt opgemaakt
en t.z.t. toegezonden.
7. VOLGENDE VERGADERING
Datum
Plaats
Tijd

: woensdag, 5 oktober 1983
: Kamer 240 , Prinses Juliana Kazerne
: 10.00 uur

8. AGENDAPUNTEN
Indienen vó*ó*r eind september 1983*

