BEVELHEBBER DER LANDSTRIJDKRACHTEN
CORRESPONDENTIE-ADRES: POSTBUS 90711 2509 LS 'S-GRAVENHAGE
Afdeling/g^e:
INL/VEIL
Thérèse Schwartzestraat 15
Telefoon: 070 - T&xxxxjÖEïeaXMist 167637

Men wordt verzocht bij beantwoordin
nummer van deze brief nauwkeurig te

Aan

Zie verzendlijst

bijlagen:

zie

verzendlijst

uw brief van

uw kenmerk

ons nummer
|

onderwerp:

CCIV vergadering
dd. 12 februari 1986

's-Gravenhage,

14.615

25 februari 1986

Hierbij bied ik U aan de mededelingen/besluitenlijst van
de op 12 februari j.l. gehouden vergadering van het
Coördinatie Comité Inlichtingen en Veiligheid.

DE BEVELHEBBER DER .ANDSTRIJDKRACHTEN
voor de::<:
HET PLV.HOOFD AFDELING INLICHTINGEN
EN VEILIGHEID

Luitenant-kolonel

VERZENDLIJST behorende bij brief HINL/VEIL nr 14.615 dd. 25 februari 1986

Aan:

Hoofd G2 1-LK
Hoofd G2 NTC
C-SMID
C-898 Vbdbat

intern:
H-INL/VEIL
PH-INL/VEIL
INL-A

3x

H-INLA (Vz Wkgp Vbdinl)
H-INLA2 (Vz Wkgp Inl)
H-INLA4 (Vz Wkgp Vbdinl/EOV)

INL-B

2x

H-INLB
PH-INLB (Vz Wkgp Veil)

2x

H-INLD

INL-C
INL-D

(Vz Wkgp Milgeo)

MEDEDELINGEN/BESLUITENLIJST VAN DE CCIV VERGADERING VAN 12 FEBRUARI 1986

1. MEDEDELINGEN
a. HINL heeft extra aandacht verzocht voor de toename van vermissingen
Militaire Paspoorten. Totdat nieuwe regelgeving bekend gesteld word
kan de situatie alleen maar in de hand worden gehouden door gedegen
onderzoeken in te stellen wanneer vermissingen worden gerapporteerd
b. C-SMID deelt mede dat voor beroeps onderofficieren "carrièrepatrone
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zijn ontworpen door DPKL. Volgens zijn informatie zouden de nieuwe
regelingen niet van toepassing zijn voor onderof ficieren-"specialis
c - De

actiepunten 850814-2; 850814-3; 851113-1; 851113-2; 851113-4;

851113-5; 851113-6; 851113-7 en 851113-8 zijn afgedaan.

L-ti^l-ko-, ,

r

De actiepunten 841010

en 851113-3 zijn gewijzigd.

2. BESLUITEN/ACTIEPUNTEN

7Ml/s-tf
.

Daturn/nr:

Onderwerp:

Actie:

840704

(Russische) doen t.b.v. SMID.

INL-A

841010

Opstellen richtlijnen ter uitvoering van KB Lufo.

INL-D

850814-4

Rapporteren terzake de voortgang; van de "Richtlijnen Militaire Veiligheid Koninklijke Landmacht".

INL-B

Aangeven weIjie'knelpunten moeten worden opgeheven
om de jya-s't'ructie van 111 CIDet (m.n. terzake oorlogslroorb) aan te kunnen passen.

G2-1 Lk

Notitie opstellen t.b.v. Afd LAS/PERS terzake het
fenomeen "vermissing mil paspoorten". Hierin het
vzk opnemen om de nieu-we regelgeving terug te
draaien/zodanig.,.-ts"""wijzn dat deze ontwikkeling
tenminste een" halt wordt toegeroepen.
Aantekealng aanbieden via LAS/OPN.

INL-B

851113-3
_j/J<

860212-1

, 9-KK-.
860212-2

De problematiek van^de toegangsregeling in oorlogstijd in een'-aantekening voor SC-O (indienen
cJS-ar OPN) verduidelijken en vzk actie terzake te
nemen,» Zo mog eigen voorstel indienen.

\3Cu_ OP/V,
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860212-3

860212-4

860212-5

860212-6
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860212-7
vnnr A^)

860212-8

860212-9
,
&A

860212-10

INL-B

Rapporter^H""£érzake de voortgang bij het opstellen
van de "bundel Optreden WP ehdn.

INL-A

Een behoeftestelling indienen betreffende de gewenste geografische informatie, m.n. terzake de
kaartschalen 1:25.000 en 1:10.000

l Lk/NI

Aangeven wat in de huidige MILGEO-org niet deugt
en op welke wijze dit zou moeten worden verbeterd.

INL-D/V
Milgeo

Contact opnenjetfmet HOZ-COKL en nagaan welke behoefte.-b*ë"staat aan aanv gevinln opleidingen.

C-SMID

T.b.v. gesprek H-INL - H-OPN een notitie opstellen waarin wordt aangegeven welke de problematiek is terzake de "opleidingsverantwoordelijkheid" betreffende het functiegebied inln
en veil t.a.v. de KMA en de cursus Stafdienst.

P-INL

Behoeftestelling formuleren teneinde een opleidingscyclus te kunnen ontwerpen voor S2 functionarissen in de "Nationale Sector".

Wkgpn :
en Vei."

Ter beschikking stellen van de "Richtlijnen ter bev
van vbdinln" (KL $05) aan INL-B en C-449 CIDet teneinde C-898 Vbdbat gedegen te kunnen adviseren voor
"Programma's van Eisen" bij infrastructuur projecten .

INL-A

Bewerkstelligen dat beproeving KLu peillocatie
vóór eind juli is afgerond i.v.m. beslissingsvoorb voor alternatieve locatie van een KL-peiler.

P-INL/:

3. De volgende vergadering zal worden gehouden 141000B mei 86, kamer 456,?
Prinses Julianakazerne te Den Haag.
Voor voorlopige agenda zie Bijlage B.

CCIV vergadering 12 februari 1986

, /

Mededelingen Voorzitter:
- 20 nov 85 Wkgp Beleidsvisie TDN ingesteld
- POSID II
- KRO interview 17 jan
- Bezoekers INL/VEIL:
22 jan genmaj

, Amtschef MAD

28 jan bijeenkomst carthologen t/m 30 jan
- Bezoeken van HINL
21/22 nov 85 tegenbezoek aan LfV Hannover
11 dec 85 met PINL naar 898 Vbdbat
- Personeelsmeldingen:
Per 31 dec 85 is op haar eigen verzoek eervol ontslag verleend
aan Mevr

.

,'.

en per 01 januari 1986 is Mevr

benoemd tot haar opvolgster.
- Werkgroepen:
Wkgp Inlichtingen: zie verslag dd. 7 jan 86
Wkgp Milgeo

: zie verslag dd. 11 dec 85

Wkgp Veiligheid

: nog geen verslag gemaakt
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KONINKLIJKE LANDMACHT

AANTEKENINGEN, behorende bij

I.ergM.e.r.i.ng....C.CIY...dd....l2....f.e.b '.86.
Betreft: enbekendheid..met
nr.:

AFD./SECTIE

M.j

ingekomen:
bundel:

ACHTEREENVOLGENS NAAR:

BIJGEVOEGDE RETROACTEN:

..a.;
..fes C-4.4.9...eide.t,
.Merd©©.r....Mn...s.ec.M..e...Ieil.i.gb.e..i.d....niet ip v§ld«?er>de

•"= r*ftrt:
p""r^"C"c:r?': rf-

..b.,.Y.,....bl.a..3.ê.baMel.ing....Gg.terui.k.§.e..i.sen
..Ybdbat is nagekomen»
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15D-84-4-03868F

A G E N D A

voor de vergadering van het CCIV
op woensdag 12 februari 1986
aanvang: 10.00 uur
kamer 456A Prinses Julianakazerne

1. Opening door de Voorzitter
2. Samenvatting

"actuele situatie" (kap

)

3. Samenvatting "actuele situatie" m.b.t. veiligheids
aspecten en mogelijke ontwikkelingen (Ikol
,:)
5. Notulen CCIV-vergadering dd. 13 november 1985
5. Mededelingen Voorzitter
6. Personeelsmeldingen
7. Verslagen Werkgroepen
8. Actiepunten CCIV-vergadering dd. 13 november 1985
.-: 9. Rondvraag
10. Vaststellen datum volgende vergadering
11. Sluiting
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AANTEKENINGEN BIJ

afd.

INL/VEIL

bur.

Hoofd

nr.

14.524

Actiepunt 85 11 13 - 5 in het verslag van de CCIV vergadei
van 13 november 1985.

Om aan het hiervoren vermelde actiepunt te voldoen is oj
7 februari 1986 een bespreking belegd, waaraan hebben
deelgenomen:
Aan ..de Leden van .het CCIV..

Ikol
Ikol
Ikol
ma j
en steller.

SMID
INL-A
INL-B
INL-A

2. Behoefte aan GI opleiding

f,

/

/

<L

/

<L

a. Er bestaat een behoefte bij AOC, GOC en LuAS om een
aanv opleiding voor functionarissen werkzaam in het
S2 fugeb. Deze zou m.n. betreffen een infobehoefte
t.a.v. technische gegevens.
b. Uit de door COKL uitgevoerde fu analyse kan geen infc
behoefte worden vastgesteld.
- -

•~
bijgevoegde stukken

c. Behalve een vzk van HOZ COKL om info te verstrekken
aan bovenvermelde opleidingscentra (welke info dat o<
moge zijn) is geen informatie bekend.
d. INL-A heeft COKL in oktober 1985 verzocht om een dui- delxj'ke behoeftestelling.
e. Het aantal potentiële (OTAS) cursisten is niet onaan
zienlijk. Gezien de vullingsproblematiek is het aantal""cursisten bijna'te verwaarlozen.
Te nemen acties
f. COKL nogmaals verzoeken de behoefte duidelijk te
omschrijven., SMID wil bij het formuleren van de behoeftestelling adviseren.
g. Alsdan contact opnemen met COKL en OPN om vast te
stellen, hoe.j_n_ deze. ..behoef te kan worden voorzien.

~Behoef te' aanv veil opleidingen ~
—Deze--opleidingen-zijn—geed--op el-kaar afgestemd. Geen ac
'~4T"~HK5~"en' 'KMA~
-a-.—emd-at-de-ze-oplel-dirog-si-nsti-tuten- rechtstreeks onder E
vallen heeft COKL/SMID geen invloed op de opleiding
op veil/gi geb.
- b. -

steller: lkol
datum: 11' f eb ' 86
01.06-10746-25O-II-S31OTO - 308909F

uitsluitend voor intern gebruik

b. SMID kan terzake yeil. opleiding._r_echtstreeks_o-uer.leg-plegen-met KMA. —
(Mondelinge toestemming van OPN via Ikol
•).
Te nemen actie
c. In een gesprek HOPN - HINL moet worden vastgelegd hoe de "unité
de doctrine" terzake veil en gi opleiding op deze instituten-wordt-gegarandeerd.
5- S2 opleiding t.b.v. Nationale Sector
a. De huidige S2 opleiding is afgestemd op functievervulling binnen het
l Lk.
b. T.b.v. de nationale sector zal de opleiding op een andere wijze moeten
worden gestructureerd.
Te nemen actie
c. De werkgroepen inl en veil vzk om een behoeftestelling terzake te
formuleren.
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SPECIALE BEHANDELING * )

SUBJECT INDICATOR CODE
SIC

1 LK voor

Hoofd G2

ACA UAX

i

Odwp: CCIV vergadering.
Refn: A: Bijlage bij mijn brief van 25 f eb 86 nr 14.615 Conf,
Actiept 860212-9
B: Mijn brief nr 15016 A van 29 nov 85 (niet bij allen beker
C: Atv INLA nr 15016 B van 29 nov 85

(niet bij allen beker

1. Het in ref genoemde doe is - gezien de classificatie - op
zeer beperkte schaal gedistribueerd.
2. De informatie betreffende de normen voor de physieke beveiliging

die in bovengenoemd doe is opgenomen is door

de Sie INLA van mijn staf in een als dienstgeheim geclassificeerd doe bekend gesteld (ref^ B en C) .
3. Vzk hierin afdoening te zien van ref A.
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Actiepunt 85 11 13 - 5 in het verslag van de CCIV vergads
van 13 november
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1985.

1 . Om aan het hiervoren vermelde actiepunt te voldoen is c
7 februari 1986 een bespreking belegd, waaraan hebben
deelgenomen:
lkol
lkol
lkol
maj
en steller.

Aan .de Leden van .het CCIV

SMID
INL-A
INL-B
INL-A

2 . Behoefte aan GI opleiding
. .

—

a. Er bestaat een behoefte bij AOC, GOC en LuAS om een
aanv opleiding voor functionarissen werkzaam in het
S2 fugeb. Deze zou m. n. betreffen een infobehoefte
t. a. v. technische gegevens.
b. Uit de door COKL uitgevoerde f u analyse kan geen in.
behoefte worden vastgesteld.
c. Behalve een vzk van HOZ COKL om info te verstrekken
aan bovenvermelde opleidingscentra (welke info dat
moge zijn) is geen informatie bekend.
d. INL-A heeft COKL in oktober 1985 verzocht om een du
delijke behoeftestelling.

bijgevoegde stukken

e. Het aantal potentiële (OTAS) cursisten is niet onaa
zienlijk. Gezien de vullingsproblematiek is het aan
tal cursisten bijna te verwaarlozen.
Te nemen acties

'c'^ __^„
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f. COKL nogmaals verzoeken de behoefte duidelijk te
omschrijven. SMID wi.l bij het formuleren van de behoeftestelling adviseren.
g. Alsdan contact opnemen met COKL en OPN om vast te
stellen hoe in de_ze behoefte kan worden voorzien.

-

•3v Behoefte aanv veil opleidingen'"

4. HKS en KMA

•
vallen heeft COKL/SMID geen invloed op de opleidinc
op veil/gi geb.
•

;

•

' : '•
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steller:lkol

.;. ;

datum: 11' feb '86
01.06-10746-25D-II-831010 - 308909F
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uitsluitend voor intern gebruik

b. SMID kan terzake yeil_opleiding_rechtstreek.S-overleg-.plegernnetr-KMA _______
(Mondelinge toestemming van OPN via Ikol
/.
Te nemen actie
.
ki v-

c. In een gesprek HOPN - HINL moet worden vastgelegd hoe de "unité
de doctrine" terzake veil en g.i opleiding op deze instituten... wordt. gegarandeerd.

s*'~

5. 32 opleiding t. b. v. Nationale Sector
a. De huidige S2 opleiding is afgestemd op functievervulling binnen het
l Lk.
. . . . . . .
............
b. T. b. v. de nationale sector zal de opleiding op een andere wijze moeten
worden gestructureerd.
Te nemen actie
c. De werkgroepen inl en veil vzk om een behoeftestelling terzake te
formuleren.
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