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Hierbij bied ik U aan het verslag van de op
5 ootober 1983 gehouden vergadering van het Coördinatie Comité Inlichtingen en Veiligheid.
De volgende vergadering zal worden gehouden
op woensdag, 18 januari 1984 in kamer 240 van
de Prinses Juliana Kaaeme te ' s-Gravenhage.
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b. Briefing int ernat ipnale.railit air/politieke situatie
BLnt
(H~SiTCEÏÏ) geeft een "beschouwing over de int ernat ior
militair/politieke situatie in Rusland en Polen.

c» Mededelingen Voorzitter
De Voorsitter spreekt zijn waardering uit voor de voortreffeli
v/i j ze, waarop LAMID-3 de veiligheidsaspecten van de Herfstoefs
gen heeft gecoördineerd en uitgevoerd. G2-1LK en vertegenwoorc
G2-NTC sluiten zich hierbij gaarne aan,
De Voorzitter geeft hierop het woord aan Majoor

Project Officier Reforger/Atlantic Lion, die een verslag geeft
de ervaringen opgedaan tijdens de oefeningen.
Met nadruk wordt gewezen op de gebleken behoefte aan adequate
bindingsmiddelen en de daarbij behorende crypto-mogeli jkheden.
De Voorzitter brengt tevens tot uitdrukking de algemene waarde
voor de tijdens de oefeningen uitgegeven CINTSÜMs. Hij verzoet
de vertegenwoordiger van IUL-B te willen ondersoeken of uitga\n

ACTIE IHL-B

r

gelijk is, waarbij uiteraard de verspreiding zeer beperkt dier
te worden gehouden en de frequentie veel geringer (bv 2-wekeli
kan zijn. G2-1LK en vertegenwoordiger G2-NTC sluiten zich geh«

bij deze wens aan.
Majoor
segt toe deze kwestie nader te ondersoeken en \»
(2) 'Automatisering

5ij~ÏNL-A~3aï~in eerste halfjaar 1984 de automatisering van d«
slagorde kleinschalig* op gang komen.
IKL-B: het automatiseringsproces zal in de toekomst worden gel'
peld aan het organisatie-onderzoek. De "daarbij "behorende Bel e j
visie is nog in behandeling.
INïi~D$ de eventuele snelle verwezenlijking van esn eigen Kleii

sehaliga" automatisering wordt op korte termijn bestudeerd dooi
CONTR-LaS.

e 4* puat 4* sotie disat tevens t s v;orden geï>.ojaöii door
IKL-A, INL-3) en SMID.

*

a.s. Militaire Attaché1®
Kolonel
.
r;sl voorjaar 1984 ;ïe Kolonel
in ¥arschs
opvolgen»
Kolonel
za-I tot 1 april 1964 in Ankara blijven in afwacht iag vs
de definitieve "benoeming van Kolonel
in Cairo, mede ges,cc2
diteerd in Ankara»
b» Inlichtingen en Veiligheid
I1ÏL-A j Per 1 september 1983 is Ir
overgeplaatst naar de
staf van Sectie Inlichtingen en "belast niet "Special Projeoi
and. Planning".
INL-B : -Majoor
__ i wordt met ingang van 1 december 1983 ovsrgs
plaatst naar Ploeg Zuid Holland van het 450 GI Bet. Zijn c
volger, de Kapitein
is reeds gearriveerd,
-De AOO
wordt met ingang van 1 november 1983 benoemd tot Ssrste Luitenant en v*lgt ELnt
op» die j
1 november 1983 wdrdt overgeplaatst naar 44y vj, j)et, als
plaatsvervangend Ploegeoauaandant Geldex'land (locatie Arnhe
INL-C s Geen mutaties
IUTL-D j Geen mutaties

. "•'.'BRKGROEPBir
a* ¥kgp IUL : Geen bijzonderheden
b. Wkgp PEHSs Geen bijzonderheden,
c, Wkgp MILGEOs Nieuwe datina voor de vergadering wkgp MILGEO is nog n5
bekend»
Aotis
P-INL

5. BBHAM^ELIIfg_^ACTIEPTJITTBN ]^GADEmgG_1_JD¥I 1983
a. BVT s P-IHL zal nader contact met LUID opnemen.
b„ Landeljjke, t.o.eggjigsre^eljlng L KL
Toor wat de KL betreft afgedaan.

P-IKL/C-SMID

c
Bij SC-0 28,1 naar status x«rorden geïnformeerd»
Zodra de definitieve regeling door SC~Q is geaccepteerd, zal aetie
worden genomen.

ictie
E-IKL/INL-A
C-898 YbdBat

P-IHL/G2-1LK

d* Operationele instructie 3Q8 YbdBat
IHL-A ©a G-SJS YbdBat sullen z.s.su Toorstel bsspreksn* Het SOT-as
peet Icaa ir? algemene bewoordingen hierin worden aangestipt p dit px:
is door H-Ï1ÏL met SOP "besproken.
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e* Tentoonstel! ing en Ia.strg.ctie--S3ateria,a1..r , Jj) .1__|SD
lader gesprek, moet nog plaatsvinden.
f. Inj^ejirprjij^al^j^
Tot volle tevredenheid afgedaan»

IHL-A/C-898

YbdBat

g. OTAS- wi .1 zl gJQjg 8g 3 VbdBat

Brief van 0-898 YbdBat sal s»s.ïn8 worden beantwoord. OTAS-wijzigin
voorstel moet worden ingediend.

INT A

h. Oefjninj^^WTHTEXJJ^
Zal alsnog bekend worden gesteld.
i» MC-do oumenten
Afgedaan.
6. BBHAMSELinG POSTEN BOHSYEAAG _YERGABJBIHG 1 JTOTI 1983
C-898 YbdBat

a. Ia de functie van H-SSIY is voorzien.
b. Het veiligheidsrisico binnen SEIY is geregeld.
G2-WEC

INL-B

a. Veil igheidgEaaoh t i gingen
Onderzoek is in eerste fase afgerond,
b. Laiaat-ver al agen
Is tot volle tevredenheid geregeld.
SMID

P-INL
H-ÏNL/P-BTL/
INL-A/I1TL-C/
C-SMID
P-OfL

IÏTL-A

IÜTL-A/G2-1LK
INL- A/C -SMID

a. Cursus SM-Inliohtingen
Hog in behandeling.
b„ Eisen toeg.personeel MILATS
Hierover zal nader van gedachten worden gewisseld.
e. OTAS-»SMI3)
Is bij de Af d ORG/LaS aanhangig gemaakt, Wordt bewaakt»

d. ¥kgp Personeel
Is met DPKL opgenomen.
Gg^lLK
a, Yoorsohrif t Soviet tekens en afkortingen
Zal in onderl.ing overleg worden geregeld? het a©dige vertaalwerk z
bi,j bureau IML-A worden uitgevoerd,
b s Be^Q^jp^-^njg^r^agers^Pools^© ...taal
Hierover aal nader van gedachten worden gewisseld.

S^^
Is rtog in ont%rifck£liEg«
r*
o ;i' ,UJX
T ir
"jr<;

G2-1LK deelt mede met Ingang van 15 october 198? ts wordea c
naar de Int e 1.1 i, gen e e Slvision International Military Staf f te Brussel
als opvolger van Kolonel
, Luitenaat-Kolonel
, is als s.
opvolger aangewes&n .
Se Voorsitter biedt gelukwensen aan en dankt Luitenant-Kolonel

voor de uitstekende en prettige samenwerking gedurende de afgelopen t*

Bat'um

s 18 januari 19S4

•Tijd
Plaats

s 1000 uur
: Kamer 240, Prinses Juliana Kazerne

Niets meer aan de orde sijnde, dankt de Toorzitter allen voor h\in aanu'e 55 i^ieid en sluit de vergadering.

