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VERSLAG VERGADERING COÖRDINATIE COMITÉ INLICHTINGEN EN VEILIGHEID
op woensdag, 14 augustus 1985
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B. VERSLAG
1. Opening
De Voorzitter (vz) opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De vz introduceert de tot tijdelijk Luitenant-Kolonel benoemde
Majoor
i
, die de Luitenant-Kolonel
is opgevolgd
als Plv HAIV/LaS, tvs Plv H-LAMID.
2. Actuele situatie

ACTIE:HINLA

a. Inlichtingen samenvatting
Elnt
' vestigt hierbij de aandacht op:
-activiteiten WP
-oogsthulp door militaire eenheden
-wijziging in Sovjet militaire top
-ontwikkelingen in Libanon/Midden Oosten.
In aansluiting hieraan geeft de vz een korte aanvullende toelichting.
VRAAG: G2-1LK verzoekt om een kort curriculum vitae van de
nieuwe opperbevelhebber van de GSVG.
b. Contra-Inlichtingen
LKol
i brengt de volgende onderwerpen onder de aandacht:
-publicatiebeleid, dwz. informatiewinning uit open bronnen door

subversieve groeperingen
-uitgestelde anti-NAVO demonstratie (org. "BONK")
-mogelijke frontvorming europese terreur-organisaties gericht
tegen NATO-belangen
-toenemende kleine criminaliteit
In dit verband wordt benadrukt geen begerenswaardige artikelen

tesamen op te bergen met geclassificeerde artikelen.
3. Notulen vergadering 9 mei 1985
a. Errata:blad

2, par B.4a, tweede regel "BT" wijzigen in "BVT".
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b. VRAGEN
(1) G2-1LK : "Is automatisering van INLA-2 inderdaad met ca 8
maanden vertraagd?"
Antwoord HINL-A: "Ja, vertraging kan oplopen tot ca 12 maanden. Er wordt aan een noodoplossing gewerkt, nl . de levering
van een "Apple" kan de eerste nood lenigen".
(2)

A.

G2-1 LK : "Is de situatie t. a. v. de oprichting van EOV-eenheden inderdaad zo somber als in de notulen "is weergegeven?"'
Antwoord vz: "neen, men voorziet in een eerder oprichtingsdatum, echter niet met alle vereiste middelen".

Mededelingen voorzitter
a. Pi v HAIV/LaS zal zsm oriëntatiebezoeken afleggen bij de ondercommandanten.
b. Dienstreizen HAIV/LaS
In de afgelopen periode werden de volgende bezoeken afgelegd door
HAIV/LaS:
-SMID
-DDIS/Kopenhagen (met HAIV/LUID)

-Cl-detachement Seedorf
-Cl-detachement Zuid Limburg/AFCENT.
c. Bezoekers HAIV/LaS
In de afgelopen periode werd bezoek ontvangen van Hfd CISMI, de
Admiraal ,
(It).
d. Personeelsmeldingen
(1 ) INL-A
-Majoor
is als HOT (Productie) opgevolgd door
Lui tenant-Kolonel
-Majoor
treedt tot zijn overplaatsing naar NORTHAG
omstreeks juii 1986, op als wnd HINLA-2.
-Majoor ••>
is geplaatst bij INLA-2 en zal de Majoor
opvolgen als HINLA-2.
(2) INL-B
-Kapitein ,
is Kapitein . ..
' •
opgevolgd.
-LKol
/ , • . wenst op korte termijn buiten de Cl te werk gesteld te worden.
(3) INL-D
-Kapitein
is overgeplaatst naar Hilversum doch blijft
1 dag per week op de LaS werkenJt«*^e©wpiöèe*:TTrg--v^ir-e«fi-_
( 4) MILAT-benoemingen/aanwij zingen
-Belgrado: nog geen aanwijzing
-Washington: Kolonel
is voorgedragen voor aanwijzing.
e. BVT

De commentaren op de BVT zijn ontvangen en zullen worden verwerkt.
f. Verhuizing SMID
Situatie is vooralsnog ongewijzigd.

g. 898 VbdBat
Het operatiebevel voor
G2-1LK.

VbdBat is ter beschikking gesteld van

h. INL-B

-CI-Detachement Zuid Holland is verhuisd
-DEBKL is bezig met organisatie-onderzoek bij INL-B.
j. MILAT-Conferentie
Eerstvolgende MILAT-conferentie: 7 tot 11 october 1985
k. Reunie I&V
Aansluitend aan de MILAT-conferentie zal op 1 1 october 1 985 de Reunie
I&V/LaS plaatsvinden.
1. Opening TDN
Mr P. van Vollenhoven was aanwezig bij de opening van het nieuwe TDNgebouw te Emmen.
m. Integratie Krijgsmacht Inlichtingendiensten
MINDEF heeft in antwoord op vragen verklaard dat het hebben van een '
Inlichtingendienst per krijgsmachtdeel wel doelmatig is, doch dat
een betere coördinatie moet worden nagestreefd.
Hiertoe is een commissie ingesteld, die moet nagaan of en hoe een
betere coördinatie gerealiseerd zou kunnen worden. Deze commissie
staat onder leiding van Commandeur (bd)

ACTIE HINLA

ACTIE HINL

5. Werkgroepen
a. Inlichtingen
Voor gebruik op Div/Brig niveau wordt een bundel ontworpen welke
het optreden van WP-eenheden t/m Divisieniveau zal behandelen.
De syllabus hiervoor zal door 1 LK worden opgesteld.
Vz verzoekt de werkgroep een tijdschema op te stellen!
b. Veiligheid
Toewijzing van gebouwen/complexen aan staven/eenheden welke een
veiligheidsclassificatie impliceren dient afgestemd te zijn op
de uitvoerbaarheid van de bewaking daarvan.
De vz zegt toe dit met LaS/Plannen op te nemen.
6. Actiepuntenlijst
a. Operationeelbevel 898 VbdBat : VERVALT
b. Russische documenten tbv SMID: BLIJFT
c. LUFO-besluit commentaar rondzenden: BLIJFT
d. Actualisering Overzicht werkgroepen/commissies verantwoordelijk
voor VS' n: BLIJFT.
7 . Rondvraag
a. Plv H-INL B verzoekt met klem aandacht voor een goede naleving van
de instructies met betrekking tot het opbergen van documenten.
(zie ook brief die hieromtrent is verzonden !)
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b. C-898 VbdBat:
(1) ADV-regeling is uitgewerkt
(2) Project computerconfiguratie loopt en heeft volgens DEB-KL
prioriteit.

ACTIE WKG VEIL

c- G2-1LK:
(1) verzoekt mogelijkheid te bezien om de diverse Cl-instructies
samen te voegen in één CI-VS. Dit VS zou dan op alle niveaux
beschikbaar moeten zijn zodat uitsluitend aanvullende instructies, welke plaatselijke omstandigheden betreffen,behoren te
worden uitgegeven.
Vertegenwoordiger NTC steunt dit verzoek.
Vz: stelt voor dit in de werkgroep Veiligheid verder uit te werken
tegelijk met het probleem van de toe te kennen veiligheidsclassificaties en de daaruit voortvloeiende bewakings-consequenties.
(2) Verzoekt om herbezinning terzake de benodigde capaciteit betreffende terreinanalysten
Vz zegt toe dat dit zal gebeuren.
(3) Automatisering bureau Slo G2-1LK loopt.
d. Plv Hfd G2-NTC:
Deelt mede dat Flevopolder als nieuwe provincie onder PMC Gelderland zal komen te vallen. Afd JZ zal de nodige maatregelen uitwerken.
e. HINL-A:
Verzoekt om voortaan een aparte notulist aan te stellen.
Vz zegt dit toe.
Plv HINL-D:

Vraagt of bekend is dat er een verzoek van TNO z©w
t$v het scannen
Blijkt bij niemand bekend!
8. Volgende vergadering
Woensdag, 13 november 1985
aanvang 1 000 uur
Kamer 240 Prinses Juliana Kazerne, Den Haag.
9. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering.
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INL-A
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INL-A
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Opstellen tijdschema tav syllabus voor ontwerp
bundel optreden WP-eenheden
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Beleid LaS/OPN t.a.v. toewijzen van objecten,
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aanpassen aan de uitvoerbaarheid
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