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Hierbij bied ik ïï aan het verslag van de op
9 mei 1985 gehouden vergadering van het Coördinatie
Comité Inlichtingen en Veiligheid.
De volgende vergadering zal worden gehouden
pp:

woensdag, 14 augustus 1985
aanvang: 1000 uur
Kamer 240, PJK Den Haag.
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VERSLAG VERGADERING COÖRDINATIE COMITÉ
INLICHTINGEN EN VEILIGHEID
DEN HAAG, 9 mei 1985
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HAIV/LaS (Voorzitter)
C-898 Vbdbat
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H-INL B
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PIv H-INL D
Plv G2-NTC
Plv H-INL A

B. VERSLAG
1. Opening
De Voorzitter opent de vergadering en heet m.n. de vertegenwoordig
van 1LK en NTC welkom, die voor de eerste maal een dergelijke verg
dering bijwonen.
2. Actuele situatie
a. De Inlichtingen-samenvatting wordt door Kapt
<,
gegeven.
b. LKol ,"',». geeft de Cl-samenvatting. Naar aanleiding hiervan me:
C-SMID op, dat er binnen de KL een algemene toegangsregeling nu
komen; LKol
antwoordt, dat een toegangsregeling tot de ve:
antwoordelijkheden van de Commandanten behoort. Plv G2-1LK vra;
waarom de maandelijkse incidenten-rapportage van INLJ-B aan de <
dercommandanten van BLS ook niet aan de Divisiecommandanten wo:
verzonden. LKol
antwoordt, dat, indien C-1LK meent, dat d
rapportage binnen het LK moet worden verspreid, hij dit vooral
(al of niet als uittreksel) moet doen. INL-B gaat niet de vers
ding binnen het LK voorschrijven.
c. De vertegenwoordigers 1LK en NTC delen op een desbetreffende v
van de Voorzitter mede, dat zij tevreden zijn over de info-voo
ning op zowel inlichtingen- als contra-inlichtingen gebied.
3. Notulen vergadering 21 februari 1985
a. In punt 6a (3) regel 2 dient "wel" te worden gewijzigd in "ste
b. Punt 8 c wijzigen in:
Vragen van onder commandant en 1LK aan de SMID voor gegevens t.b
voorschriften, behoren via G2-1LK te worden doorgegeven aan de
werkgroep Inlichtingen, waar wordt beslist of een dergelijk vo
schrift zal worden samengesteld. Alleen op deze manier is "wil
groei" van voorschriften uitgesloten. Uiteraard wil de SMID we
gaarne een exemplaar ontvangen van, voor intern gebruik, verva
digde overzichten, lezingen e.d. op inlichtingen gebied.
c. Notulen worden goedgekeurd.
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4« Mededelingen Voorzitter
a. Dienstreizen H-I.NL/LaS
-Op 28 maart werd met LKol
een bezoek gebracht aan BAOB;
onderwerpj BT. Zeer teleurstellend v.w.b. niveau gesprekspartner
-Op 11 april werd de contactdag bij de MAD bijgewoond.
-Op 29 mei zal met Hoofd LUID een bezoek worden gebracht aan BDIS
Kopenhagen.
-Bezoeken zijn/worden gebracht aan alle Cl-ploegen.

b. Integratie Inlichtingendiensten
Het advies, dat de Bevelhebbers via CDS aan de Minister hebben ge
geven t.a.v. een integratie van de Inlichtingendiensten luidde:
geen integratie, maar stel duidelijke regels vast en benoem een
coördinator, die o.a. toezicht houdt op de naleving van de regels
De SG heeft dit echter vooralsnog niet geaccepteerd.
c. INL-A/LaS
-De aangekondigde studie omtrent de meest doelmatige structuering
bij INL-A is in concept gereed. Qua organisatie zal er, vergeleken bij de huidige situatie, nauwelijks iets veranderen. Maatregelen zullen worden genomen, dat met meer nadruk dan tot nu toe,
"klantgericht11 zal worden gewerkt. Eind juni moet de studie in
practijk zijn gebracht.
-Het tweede concept van de BT is gereed; het zal weliswaar v.w.b.
de bijlagen in klad, naar Hoofd G2 worden gezonden voor commentaar.
-De nieuwe MC-161 vertoont geen essentiële wijzigingen met de
voorgaande.
-De automatisering bij het subbureau SLO van INL-A is door verke*
de aanpak bij DEBKL aanzienlijk vertraagd.
d. INL-B/LaS
-De eerste fase, waarover een tussenrapport zal worden uitgebracl
van het onderzoek m.b.t. de werkwijze persoonsonderzoeken, is a:
gerond. Hoewel 898 VbdBat de hoogste prioriteit heeft t.a.v. de
persoonsonderzoeken, is de achterstand daar schrikwekkend.
-M.b.t. het project Vredesbewaking 898 VbdBat, heeft INL-B advie;
uitgebracht.
-De Cl-ploeg Zuid-Holland gaat verhuizen.
e. INL-C/LaS
De Attaché-tour voor buitenlandse Attaché's zal van 3-7 juni wor
den gehouden.
f. IHL-D/LaS
-Op 20 juni wordt de nieuwbouw voor TDN in Emmen geopend.
-Het project "digitalisering kaartgegevens" is van groot belang
de wijziging van kaartbladen,
vin het kader van het Lufobesluit zullen alle objecten, die in b

heer zijn bij DVG&T worden geclassificeerd.

g. SMID
Het embargo op de verplaatsing van de SMID, djté reeds is goedgekeu
door de Legerraad, schijnt nog steeds van kracht te zijn.
h. 898 YbdBat
Het programma van eisen voor het nieuwe werkgebouw van 898 YbdBat
is onderwerp van bespreking tussen Afd PL/laS, 898 YbdBat en INL-A

i. EOY-eenheid
Onder strict embargo wordt medegedeeld, dat de DMKL een vertraging
van ca 1-2 jaar voor de aanschaf van materieel voor de op te richt
EOY-eenheid heeft aangekondigd. PBLS heeft e.e.a. in onderzoek, wa
na dit in de Legerraad aan de orde zal worden gesteld.
5- Personeelsmeldingen
- De Kolonels
••;*, en
• ••, zijn benoemd tot Officier in de Ord
van Oranje Nassau.
- Per 1 juni wordt Mevrouw
als Hoofd Militair Bureau van d
Defensie-Attaché Belgrado in Athene geplaatst.
- OWI
• (INL-A) is met de Zilveren Eremgdaille in de Orde van Oi
Nassau onderscheiden.
- Majoor
i (iNL-B) is m.i.v. 1 mei 198J. bevorderd tot LKol.
- Majoor
(INL-B) is m.i.v. 1 mei 1985 bevorderd tot LKol.
- De Heer
is per 1 april 1985 bij INL-B geplaatst als computs
deskundige.
- Op 22 mei zal LKol •
(iNL-C) worden onderscheiden met de v«
sierselen van Officier de l'Ordre National du Mérite.
6. Werkgroepen
a. Werkgroep Inlichtingen
Op 7 mei heeft de werkgroep Inlichtingen vergaderd; een verslag h:
van is uiteraard nog niet rondgezonden. De documentatie t.b.v. 1L1
heeft vooral aandacht gekregen; e.e.a. zal naar schatting ca. 2 jj
tijd vragen. Het "Hode boekje" zal aan de hand van de hiervoren g<
noemde documentatie, steeds worden bijgewerkt. Verdere bijdragen •
de gevechtshandleiding zijn op de gevraagde, zeer korte termijn, ;
te leveren.
b. Werkgroep Veiligheid
De concept-opdracht voor de werkgroep Veiligheid is goedgekeurd,
zijn geen opmerkingen over het verslag van de: vergadering van dez
werkgroep op 28 maart jl.
c. Werkgroep MILGEO
Daar de 1e concept-opdracht voor de werkgroep MILGEO te beperkt v
opzet was i.»v.m. interservice taken, is op 2 mei een nieuw concep
rondgezonden. Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de ve
dering van deze werkgroep op 21 februari; van de vergadering op 2
is nog geen verslag rondgezonden.
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7. Actiepuntenli.1 st
-Actiepunt 1 : handhaven, half juni zal de infrastructuur sijn aangebracht .
-Actiepunt 2 : handhaven, in juni zullen de eerste documenten naar de
SMID worden verzonden.
-Actiepunt J : handhaven, de KM is geheel accoord, bij de KLu is het
voorstel, in stafbehandeling. Nadat antwoord is verkregei
zal e.e.a. worden rondgezonden.
-Actiepunt 4 : handhaven, INL-A zal het vorige document rondzonden en
van de Leden van het CCIV hun bijdragen ontvangen; daan
zal dit document door INL-A worden geactualiseerd.
-Actiepunt 5 s vervallen. Plv H-INL A geeft de stand van zaken weer m.l
CCIRM en BICES.
8. Bondvraag
1 LK
Het is bij 1LK nog niet geheel duidelijk hoe in de toekomst de censore:
zullen moeten worden gebruikt/ingezet. C-SMID antwoordt, dat er nog gei
doctrines hiervoor zijn opgesteld i.v.m. gebrek aan mankracht. H-INL ,
stelt vast, dat de Mission Area- Inlichtingen t.b.v. o.m. 1LK, zou moe'
ten worden "vertaald" in mensen, middelen en procedures. Plv H-INL A
wijst op het bestaan van GIIS. (Nadere informatie bij Afd PL/LaS leerd<
dat in de (nabije) toekomst GIIS opnieuw zal worden bekeken en vastgesteld).
898 TbdBat
C-898 VbdBat vraagt H-INL om zijn aanwezigheid bij het gesprek met LKo
Struiken Boudier om 1300 uur over publicaties verbouwing 898 VbdBat/EO
eenheid. H-INL zal hierbij aanwezig zijn.
SMID
C-SMID vraagt NTC de mogelijkheid te willen bezien om 490 Centr.Kgvnkamp in oorlogstijd niet in 't Harde onder te brengen, maar in Ede.
De SMID zou in dat geval gebruik kunnen maken van de aan te leggen inf
structuur t.b.v. het NODOC.
INL-B
H-INL B deelt mede, dat Hoofd INL-B3, de Heer •
, is bevor
en dat de Heer
met FLO zal gaan. Van deze laatste zal hedenmid
afscheid worden genomen.
INL-D
Plv H-INL D vraagt wie de uitnodigingen zal verzenden voor de officie!
opening van het gebouw van de TDN. E.e.a. zal moeten worden opgenomen
de Afd Voorlichting/MinDef.
9. Sluiting
Nadat de volgende vergadering is vastgesteld op woensdag, 14 augustus
1000 uur in kamer 240, PJK, sluit de Voorzitter de vergadering.

ACTIEPUNTEN LIJST

Vergadering dd
11 april 1984

4 juli

1984

10 october 1984

Onderwerp

Actie door

Operatiebevel voor G-898 TbdBat wordt
na aanpassing infrastructuur bij 1LK
ter beschikking gesteld aan H-G2/1LK

INL-A

(Russische) documenten t.b.v. SMID

ÏNL-A

Lufobesluit rondzenden voor commentaar

INL-D

21 februari 1985 Actualisering Overzicht Werkgroepen, Commissies, verantwoordelijkheid voor Voorschriften.
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2. Ik attendeer ïï tevens op de actiepunten uit de verga-*
--der±ogen---vaa-'^1-^arpx±ï--^964v"4-^uii 15®4 en~21 februarr
1985, zoals aangefeveja op hetJbijvpegsel bij het verslag
van devergadering van21 februari jl.
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. ^E»e.a. dient -uiterli-jk—&^mei- a^a. bij -de Afdelingsstaf
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datum :

uitsluitend>0or intern gebruik

