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CCIV-vergadering
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Bijgaand bied ik U aan de agenda voor de CCIV-vergadering
van 21 februari 1985.
Ten aanzien van punt 8 van de agenda "Her-oprichting Werkgroep Personeel" verzoek ik U ter vergadering de problemen binnen Uw ressort geanalyseerd te hebben en van commentaar cq aanbevelingen te voorzien.
Ik moge U voorts wijzen op de inhoud van de Notitie H-INL
van 17 januari 1985 (punt 10 agenda),welk» intensief ter vergadering zal worden besproken.
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BEHANDELING IGS'IDA TBY YOOSZITTEB..
Opening door Voorsitter.
£* Samenvatting- f actuele situatie" door Eap
x1*'

Samenvatting "actuele situatie*' door Majoor
**•'

Notulen vergadering 10 october 1984. (bijgesloten)
5. Mededeling voorzitter:
/-rOi-/
•fOverzicht stand van zaken bij INL A,B,C en D
+0verplaatsing P-INL ƒ 14-üp^^
+CI-opleiding: Opdracht BLS (datum 14 dagen verscholen ivm WINTEX)
Vz wil meemaken: gesprekstechniek, observatie oef.
krijgsgevangen-ondervraging
4-Verhuizing SMID
tStructuur LK-EOV eenheden (tevens-actiepuntu2 van vergadering 10.10.84)
+Dreigingsanalyse NTC (Rotterdam-LKOL
)
^Bezoek DIA
•HTitnodiging H-BVD (24 april)
4-Integratie Inl. diensten
•*Nieuwe activiteiten:
a. intake/opleiding/vorming G2/S2 personeel (brief 147 van SMID)
(punt 1 Notitie H-INL 17.1.85)
profielschetsen te maken door 1LK en EfTC: nog niet ontvangen.
b. inventarisatie info-behoefte onder commandanten'. ^V
Achtergrond: zie bijlage.
Personeel smeldingen s
Militaire Attaché 's: Kolonel
/Damascus wordt per 1 mei afgelost
Opvolger: Nu nog LKOL
INL A: per 1 november 1984 bevorderd tot kapitein:

en

INL B: per 1 november 1984 bevorderd dot majoor:
INL D; per 4 februari 1985: vdg

Hoofd Bureau Classificatie.

7. Verslag werkgroepen;
a. Wkgp INL: Op 2e concept opdracht geen commentaar ontvangen.
b. Verslag vergadering 18.2.85: bijgesloten. |
£<?<x •<¥> \O«-AU
V
\. Werkgroep VEIL
•"-'"""

a. Werkgroep vergadert in maart a.s.
b. Concept-opdracht té laat ontvangen om nu al te kunnen reageren.
c. Verslag wkgp vergadering 20.12.84: nog niet gereed.

Werkgroep MILGEO
_.,•-' a. Vergadert heden
b. Concept-opdracht zal ter vergadering worden behandeld.
s

iK Heroprichting wkgp
Per brief dd 4 feb
binnen hun ressort
voorzien. NOG NIET

Personeel (
85 is aran leden CCIV verzocht ter vergadering de problerne
geanalyseerd te hebben en van commentaar cq. aanbevelingen
ONTVANGEN.

9- Ac ti epunt en vergadering 10.10.84
10. Ho t i t i e H-INL dd 17.1.85
11. Rondvraag
12. Vaststelling datum volgende vergadering.

Zonder bijlage;
ongeclassificeerd.
Landmachtstaf
Afdeiing/SSötfie INL/YEIL

AAN: Leden van het CCIY

Postbus 90711
2509 LS 's-Gravenhage
Telefoon 070-73 57 35
Telex nr. 31347 KL/GV/NL

Uw brief

Uw kenmerk

Onderwerp

Ons nummer
• 12.708

Datum
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Verslag CCIV-vergadering
dd 21 februari 1985.

Hierbij bied ik U aan het verslag van de op
21 februari 1985 gehouden vergadering van het Coördinatie Comité Inlichtingen en Veiligheid.
Uw eventueel commentaar gelieve U tijdig vóór
de volgende vergadering in te dienen.
Terzake van het vaststellen van een datum voor
de volgende CCIV-vergadering wordt dzz voorgesteld:
donderdag, 9 mei 1985 aanvang 1000 uur
of
woensdag, 15 mei 1985 aanvang 1400 uur
Gaarne per omgaande Uw reactie.
DE BEVELHEBBER DER LANDSTRIJDKRACHTEN
voor deze:
HOOFD AFD INLICHTINGEN EN VEILIGHEID/
LANDMACHTSTAF

De Kolonel
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VERZENDLIJST behorende bij brief no. 12.708 van 25 februari 1985

G2-1LK
G2-NTC
C-SMID
C-898 VbdBat

INTERN
INL-A

(3x)

H-INL A (Vz wkgp VBD/INL)
H.INL A2(Vz wkgp INL)
H-INL A4(Vz wkgp VBD/INL/EOV)

INL-B

(2x)

H-INL-B
PIv H-INL-B (Vz wkgp Veiligheid)

INL-C

(lx)

INL-D

(2x)

H-INL-D (Vz wkgp MILGEO)

VERSLAG VERGADERING COÖRDINATIE COMITÉ
INLICHTINGEN EN VEILIGHEID
Den Haag, 21 februari 1985

A. AANWEZIG;
Kolonel i
Kolonel
LKol
LKol
LKol
LKol
LKol
Majoor
Majoor

.,

HAlV/LaS (Voorzitter)
H-G2/1LK
PIv HAIV/LaS
C-SMID
C-898 VbdBat
H-IHL D/LaS
H-INL A/LaS
H-G2/NTC
PIv H-INL B/LaS

B. VERSLAG
1. Opening; door Voorzitter
2. Actuele situatie;
a. Samenvatting inlichtingen door Kapitein
(H-SITCEN)
b. Samenvatting Cl door Majoor
(plv H-INL B)
(1) ontwikkelingen en prognose
(2) noodzaak voorgeschreven procedures te hanteren bij coördinatie en rapportage teneinde onevenwichtige en ongecoör
dineerde reacties te voorkomen.
5. Notulen CCIV-vergadering van 10 october 1984
Goedgekeurd.
4. Mededelingen Voorzitter
a. ywb INLA/LaS
(1) BVT zal in twee delen worden opgesteld, t.w.;
(a) beoordeling gebaseerd op inlichtingen
(b) scenario (hypothese)
(2) Studie wordt opgesteld gericht op meest doelmatige
structurering van INL A.
b. ywb INLB/LaS
(1) Onderzoek vindt plaats mbt werkwijze persoonsonderzoeken
(automatisering)
(2) Idem mbt B3 (administratie en documentatie)
Eveneens vwb modernisering door automatisering
(3) "Beleidsvisie" mbt Cl-organisatie zal worden opgesteld
(4) HINLB (LKol
), nu ziek, zal mogelijk begin maart werk
zaamheden hervatten voor halve dagen.

c. vwb INLG/LaS
Geen bijzonderheden.
d. vwb INLD/LaS

Praktische gevolgen van verplaatsing TDN naar EMMEN moeten nog
worden "opgevangen".
e. PINL
Zal worden verplaatst naar DS in functie HAIV.
Opvolger: Majoor
(nu DMKL)
f. SMID
Vordt verplaatst naar EDEÏÏB: Aanvulling door C-SMIL:
Verplaatsing naar nieuwbouw buiten VOC (houdende instemming
Legerraad).
Streefdatum definitieve realisatie: mei 1988.
g. Structuur LK-EOV eenheden
Opnieuw in studie o.l.v. HORG/LaS
h. Concept Dreigingsanalyse Havengebied ROTTERDAM
Vordt in aandacht aanbevolen van H-G2/NTC
i. Bezoek HINL/LaS aan IJS/DIA
Was zeer nuttig; verslag volgt.
j. Cl-opleiding M.1 SMID
BLS zal terzake worden geinformeerd.
k. Briefing voor H-BTD
Op 24 april 1985 zal briefing worden verzorgd voor H-BVD betreffende organisatie en werkwijze LAMID.
1. Integratie Militaire Inlichtingendiensten
Is opnieuw actueel, na "Kamervragen" naar aanleiding van behande
ling van de Vet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
Meerdere opties zijn aan d^e orde. E.e.a. is nog geheel "open".
Personeelsmeldingen
- DffFAT/.pamascus (Kolonel
- vwb INLA/LaS:
-Majoor
-LKol
-Majoor
-Elt '
-E1T

) wordt op 1 mei 1985 afgelost doo:
Plaatsing bij IKLA: 1 april 1985
Plaatsing bij IHLA: 15 juli 1985
Wordt + 1 augustus 1985 vervangen
door Kapitein HMV
Bevorderd tot Kapitein: 1 November 19
Bevorderd tot Kapitein: 1 November 19

-vwb IHLB/LaS
-Kapitein

_

Bevorderd tot Majoor: 1 November 19

Werkgroepen
a. Wkgp Inlichtingen
(1) Eerste vergadering sinds reactivering vond 18 februari 1985
plaats.
(2) H-PL/SMID zal op ad hoc basis de vergaderingen van de wkgp
bijwonen.
(3) H-G2/1LK merkt op, dat de door 1 LK in mei 1984 ingediende
inlichtingenbehoefte nog wel van kracht is.
(4) Yz-wkgp wijst namens alle leden der wkgp erop, dat het streven naar "werkverdeling" slechts zin heeft, indien verwerkingscapaciteit beschikbaar is. Dit is echter in onvoldoende
mate het geval.
b. Wkgp Veiligheid
(1) Door H-G2/1LK is concept opdracht voor wkgp opgesteld.
Wkgp vergadert maart 1985» zal commentaar op concept opstellen en dit ter beoordeling indienen voor volgende CCIY-vergadering.
(2) Opmerking H-G2/1LK:
-Wkgp activiteiten toonden tot dusverre te veel nabeschouwin
en te veel details. Niveau moet beter.
-Aandacht noodzakelijk voor problemen mbt computer-beveiligi
c. Wkgp MILGEO
(O Door H-G2/1LK is concept opdracht voor wkgp opgesteld.
Wkgp vergadert 21 februari 1985» zal commentaar op concept o
stellen en dit ter beoordeling indienen voor volgende CCITvërgadering.
d. Eventuele her-oprichting Wkgp Personeel.
(1) Opleiding G2/S2 personeel is, in overleg met alle betrokkene
herzien. Nieuwe syllabus is aangeboden aan COKL.
Cursusduur (10 weken) wordt door H-G2/1LK te lang geacht (ge
zien zeer grote aantal vacatures).
(2) Overeengekomen wordt, dat cursus eerst enige tijd moet worde
gegeven (bijv. 1 jaar) en dat eerst dan kan worden bezien of
de leerdoelen kunnen worden bijgesteld, gericht op een korte
cursusduur.
(3) Overeengekomen wordt dat noodzaak tot verbetering van vullin
Gl-functies bij 1 LK in de commandolijn wordt aangeboden (aa
DPKL d.t.v. BLS).
(4) Her-oprichten wkgp personeel wordt vooralsnog niet noodzakel
geacht.

7. Verwerking slo-gegevens
a. Overleg tussen INLA en vertegenwoordiger G2/1LK heeft reeds
plaats gevonden.
b. Actualiseren slo-boeken zal frequenter gebeuren na invoering
van (gedeeltelijke) automatisering bij INLA-2.
e. Verwerking slo-gegevens zal, evenals publicaties m.b.t. "wijze
van optreden" verder worden beha ndeld door wkgp Inlichtingen.
8. Rondvraag/Diversen
a. H-G2/1LK.
Aandacht is nodig voor de paragrafen mbt dreiging in de nieuwe
gevechtshandleiding.
Voorkeur 1 LK: para "vijand" per gevechtsvorm.
NB: Met OPN/LaS is overeengekomen, dat "dreiging" zal worden
verzorgd door AIV/LaS en G2/1LK.
b. H-G2/1LK
Het is onduidelijk of KL wordt geacht bij te dragen aan GCIHM
project (Coordinated Gollection and Intelligence Requirements
Management).
NB: HINLA zal vóór volgende CCIV-vergadering stand van zaken
opnemen (ook in relatie tot BICES).
c. C-SMID
Wensen van G2-4 Div moeten in den vervolge niet rechtstreeks naai
SMID worden gezonden.
NB: E.e.a. dient te geschieden volgens de normale procedure, t.w.
door vertegenwoordiger G2/1LK in te brengen in wkgp Inlichtir
gen.
d. OSMID
Indertijd is overzicht uitgegeven door INLA/LaS m.b.t. werkgroepe
commissies, verantwoordelijkheid voor voorschriften enz.
Gaarne actualisering.
NB: Krijgt aandacht.
9. Volgende vergadering CGIV
Kamer 238 of SITCEtJ, Prinses Juliana Kazerne te Den Haag
op
donderdag, 9 mei 1985 aanvang 1000 uur
of
woensdag, 15 mei 1985 aanvang 1400 uur

ACTIEPÜNTENLIJST
VERGADERING YAN
11 april 1984

4 juli 1984
10 october 1984

21 februari 1985

_

ONDERWERP

ACTIE
DOOR

Operationele instructie C-898 VbdBat:
Ter beschikking stellen van H-G2/1LK
na aanpassing infrastructuur bij 1LE

INLA + G2/1LK

Russische documenten tbv SMID

INLA

Luchtfotografiebesluit: rondzendên
voor commentaar

INLD

Actualisering overzicht mbt werkgroepen,
commissies, verantwoordelijkheid voor
voorschriften enz.

INLA

Eventuele bijdrage EL aan CCIRM
Opnemen stand van zaken

INLA

AAN s De Leden van het GCIY

ÏÏQTITIE tbv CCIV-vergadering dd 21 februari 1985
1400 uur
Kamer 240, PJK
Door middel van deze notitie vraag ik voor een aantal zaken Uw
belangstelling en medewerking.

1.

Opleiding en vorming G2/S2 personeel
a. Zijdens 1LK zijn er klachten geweest over de kwaliteit van
het functionei-en van G2/S2 personeel. Dit had met name betrekking op de deelname aan het besluitvormingsproces.
E.e.a. heeft ertoe geleid, dat door C-1LK nieuwe leerdoelen
zijn geformuleerd en ingediend bij C-COKL. Inmiddels was
C-SMID al bezig met een herziening van de Gl-opleiding.
b. Teneinde zowel een goede kwaliteitscontrole als een goede
afstemming van de verschillende opleidings- en vormingsaspecten te verkrijgen,staat mij het volgende voor ogen:
(1) C-1LK en 1TÏC raaken een profielschets van de door hen
relevant geachte G2/S2-functionarissen.
(2) Op basis van deze profielschetsen dienen op elkaar afgestemde eisen te worden geformuleerd t.a.v.:
(a) de intake (minimum eisen waaraan het personeel dient
te voldoen)
(b) de initiële opleiding aan de SMID
(c) de voortgezette vorming binnen 1LK en NTC.
c. Voorts stel ik mij voor door middel van stafbesoeken oefeningen te (laten) bezoeken teneinde "voeling met de practijk te
houden".
d. Yoor wat betreft het geven van uitvoering aan voorgaande, den
ik aan een samenwerkingsverband onder de CCIV, onder leiding
van P-INL en waarin^verte-gëHwóordigd): C-1LK, NTC en C-SMID.

2. Inlichtingenbehoefte 1LK
a,. Binnen het ressort van 1LK is o.l.v. G2 een actie gaande ter
vaststelling van de informatiebehoefte per niveau en per wape
dienstgroep. Naar verwachting zal een deel van deze infomnati
behoefte "basic" zijn. Dat betekent, dat dit deel toegeleverd
moet worden door de LaS. Naast . de bekende slo- en technische
gegevens, zullen supintreps moeten worden geproduceerd» die
tva als basismateriaal te gebruiken zijn door SMID.
b. Omdat de "basic informatiebehoefte" niet geheel onbekend is,
moet het mogelijk zijn op korte termijn vast te stellen aan
welke informatie en met welke prioriteit behoefte ia, zodat
de productie-activiteiten hierop gericht kunnen worden.

o. Voor wat betreft de uitvoering denk ik aan een analoog samen
werkingsverband als genoemd onder 1.d hiervoor,
J. SLO- gege ve ns
a. Toor het bepalen van de "WP-capabilities" zijn slo-gegevens
essentieel. Het is dan ook terecht, dat aan het verwerven,
verwerken en distribueren van deze gegevens veel zorg wordt
besteed.
b. Het aanbod aan "mutaties" is van dien aard, dat er thans bij
het bureau LASK een achterstand is ontstaan, die mogelijk
structurele vormen aanneemt. Dit is onaanvaardbaar en dwingt
tot herbezinning:
(1) welke gegevens zijn essentieel, welke "nice-to-have" en
welke zijn te gebruiken als handelswaar;
(2) wordt -bij een gegeven prioriteitstelling- de verwerking
(en distributie) capaciteit (binnen de KL!) wel optimaal
benut?
c. Ik denk, dat het goed is vorenomschreven herbezinning op kor
termijn te laten uitvoeren en vraag U zich voor te bereiden
op de vraag of het aanbevelenswaardig is de 3ie G2/1LK en
101 MIDCIE bij de productie van slo-gegevens te betrekken.-'
Dit laatste klemt te meer, nu mij gebleken is, dat 1LK de
beschikking heeft over een tweetal Apple (personal) computer
tbv slo-gegevens, welke computers NIET compatibel zijn met d
aan LaS-slo te leveren Digital Micro-computer.
d. De wijze van uitvoering is een punt van nader overleg.
4. LÜFQ Besluit
a. LaS/INL-D is o. m. belast met de uitvoering van het LUPO-besl
wat inhoudt :
(1) controle op luf o ' s alvorens toestemming tot publicatie t
verlenen;
(2) uitgeven van vergunningen (wie mag überhaupt lufo ' s mak e
b. De regels m. b. t. toetsen van luf o ' s zijn vrij rigide, waar do
situaties (kunnen) ontstaan die de geloofwaardigheid van het
besluit op de tocht zetten. Daarom is dezerzijds de aanwijzi
gegeven, in. overleg met de onder commandant en (m, n. NTC,1LK)
en KLu en KM tot een rubricering van objecten te komen welke
rubricering tegelijkertijd als toetssteen kan fungeren bij d
beoordeling van de aangeboden lufo 's.
c. Bovenbedoelde rubricering heeft zin omdat zijdens de directi
LaS de aanwijzing is gegeven het lufobesluit te handhaven»
Inzake voorgaande zult IJ nog separaat dooi
derd.

IFL-D worden bena

Den Haag, 17 januari 1985
HOOFD AFD INLICHTINGEN SS VEILIGHEID/
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