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Vergadering CCIV
dd. 17 okt 1986

Hierbij bied ik U aan de mededelingen/besluitenlijst van
de op 17 oktober 1986 gehouden vergadering van het
Coördinatie Comité Inlichtingen en Veiligheid, alsmede
de voorlopige agenda voor de eerstvolgende

vergadering

op 26 maart a. s.
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BIJLAGE A
bij brief BLS nr 16
dd. 23 februari 198'

MEDEDELINGEN/BESLUITENLIJST VAN DE CCIV-VERGADERING
gehouden op 17 oktober

1986

l. Mededelingen
a. HINL
(1) Microfiche project t.b.v. INLB is gestart; geschatte duur ca. I j
Volledige automatiseringsproject zal ca. 4 jaar duren. De duur va.
de veiligheidsonderzoeken zal dan worden bekort door centrale inv<
ring en registratie van alle aanvragen en rechtstreekse gegevensvoorziening aan de Cl-ploegen, info aan detcn.
(2) Lezing GSFG 80-85 zal worden gegeven aan BLS + onderen, Afdelings
hoofden LAS en LK-inln dag.
(3) Schetst voprlopjge organisatie MID m.i.v. 1-1-1987.
(4) COCOM/STEM, commissie in NAVO die zich bezig houdt met het vastst.
len van die technologieën waarvan met prioriteit voorkomen moet w<
den dat deze in Sovjet/WP handen vallen. Nederland zal daarbij hè
voortouw hebben op het gebied van de NBC.
(5) Supintreps INLA zullen tot op brig niveau worden verspreid m.i.v.
1-1--87.
b. HINLB

Vraagt aandacht voor goede uitvoering bewakingsconsignes

t.a.v. wapen-

opslagplaatsen .
SMID
(1) Cursus plaatsingsbeleid

t.b.v. l LK blijft verantwoordelijkheid

SMID.
(2) Taalopleiding Ikol

zal deels in private sector worden uit-

gevoerd.
(3) Vraagt aandacht voor opleidingsprobleem bij personeel t.b.v. 898
Vbdbat en EOV-vie door niet tijdig gereed zijn veiligheidsonderzoek.

- d. -

-2-

d. 898 Vbdbat
Project

nieuwbouw loopt.

Problemen t.a.v. peilpost-Nd blijven.

e. l LK
(1) Volgens briefing tijdens NORTHAG-intell conferentie wordt meer
druk op NL corps vak verwacht.
(2) Tijdens oef CATS DREAM zal LOGE syst worden uitgeprobeerd.
(3) Oef LOW-LANDS succesvol verlopen. Inzet 104 WrnVerkCie dieper in
vij achtergebied is mogelijk noodzakelijk. E.e.a. dient nader te
worden bestudeerd

(LK neemt initiatief).

(4) Oef 2nd IMPRESSION succes.
j»

f. NTC
Begroting niet voldoende voor benodigde infrastructurele voorziening
t.b.v. veil. E.e.a. zal door prioriteitstelling, fasering en mogelij
lagere normstelling worden opgelost.

g. HINLD
Verspreiding oorlogs-kaartenbestand: een officiële regeling is noodz
kelijk (van cie tot hoger niveau).

2. Besluiten/Actiepunten
840704

(Russische) doen t.b.v. SMID

INLA

-5

850814-4 Rapporteren terzake de voortgang van de Richtlijnen Militaire Veiligheid Koninklijke Landmacht

INLB

860212-4 Een behoeftestelling indienen betreffende de gewenste geografische informatie, m.n. terzake de
kaartschalen 1:25.000 en 1:10.000
860212-5 Aangeven

l LK/NTC

wat in de huidige Milgeo-org niet

deugt en op welke wijze dit zou moeten worden

INLD/Wkgj:

verbeterd

MILGEO

- 860212-8 -

-3-

860212-8

Behoeftestelling formuleren teneinde een opleidingscyclus te kunnen ontwerpen voor S2-functionarissen

Wkgp INL/

in de Nat.Sector

Wkgp VEIL

860212-10 Bewerkstelligen dat beproeving KLu-peillocatie
wordt afgerond i.v.m. voorbereiding alternatieve
locatie KL-peiler

PINL/INLA

3. Volgende vergadering
Volgende vergadering: donderdag 26 maart 1987, aanvang 10.00 uur,
kamer 240, Prinses Julianakazerne, Den Haag.

BIJLAGE B
bij brief BLS nr 16.2
dd. 23 februari 1987

VOORLOPIGE AGENDA
voor de vergadering van het Coördinatie Comité Inlichtingen en
Veiligheid, te houden op donderdag 26 maart 1987, kamer 240 PJK

- Voorzitter

1. Opening
2. Samenvatting

actuele situatie

- INLA / Sitcen / INLB

3. Mededelingen

- Voorzitter

4. Personeelsmededelingen

- Voorzitter

5. Actiepunten (zie pt 2, Bijlage A)

- Allen

6. Verslagen werkgroepen

- Allen

7. Rondvraag

- Allen

8. Vaststellen datum volgende vergadering

- Voorzitter

9. Sluiting

- Voorzitter

CCIV-VERGADERING 17 oktober 1986

MEDEDELINGEN VOORZITTER

1. Op 30 mei 1986 vierde de MARID haar 50-jarig bestaan.
2. Van l t/m 5 juni werd de joint attaché-tour gehouden.
3. Op 18 juni werd de sportdag SMID (waarschijnlijk de laatste) gehouden.
4. Op 18 augustus is het microfiche-project bij Sie Veiligheid gestart.
, , v^,u,vtM
f,^
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5. Bgen

woonde als waarnemer de WP-oefening DRUZHBA 86 in TSL bij.

6. Op 19 september werd de LK-inlichtingendag gehouden.
7. Stand van zaken m.b. t. de integratie.
8. COCOM.
9. Beleidsvisie TDN.
10. Op 16 oktober heeft de commando-overdracht bij 111 CID plaatsgevonden.
11. Bezoeken van Hoofd Afd INL/VEIL aan;
- oef TULIP TIME op 28 mei

- G2 l LK op 29 mei
- C-KMar op 9 juni
- Lamat Warschau van 15-20 ~*juni *- ^xl w-c.t<r<.cU>vw-i "» VU^ICA
J

- BND München op 8 en 9 okt

- CS NTC op 15 okt
12. Bij Afd INL/VEIL werden ontvangen:
- Genmaj

, US Defence Mapping Agency, op 25 juni

- lcol
- HMID, bgen

(Portugal! op

27 augustus

, op 14 oktober

13. Briefings:
a. door Afd INL/VEIL
- 16 juni tijdens Commandantenvergadering; "Dreiging tegen de veilic
van de KL"
- 17 juni op Instituut Clingendael; "Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten"
- 5 augustus yoor de Chinese Milat betreffende het KLPP
b. door US—team
- op 13 augustus briefing betreffende "the readiness of soviet forc£
in Central Europe and the ability/preparedness of soyiert forces ii
the region to undertake operations in peacetime against NATO-force

- 14. -

14. Door HINL bijgewoonde conferenties:
- 30 juni t/m 2 juli: CRITSEC 86
- 2-3 okt: SHAPE Intell Conference
15. Door PINL bijgewoond:
- l juli: "Special Session MC"
16. Werkgroepen
- Wkgp Inlichtingen: laatste vergadering op 12 sep 86 gehouden, nog
geen verslag
- Wkgp Veiligheid

: laatste vergadering op 4 sep 86 gehouden, nog
geen verslag

- Wkgp Milgeo

: laatste vergadering op l okt 86 gehouden, nog
geen verslag

17. Personeelsmutaties:
86 Ikol
- 31 okt 86 worden

opvolger van Ikol
aooi

; als C-lll c:

en aooi

bevorderd tot

Ie It van vakdiensten
- l november 86 worden sm
- tevens l november 86 kap
elt vkd

en owi

bevorderd tot ao(

bevorderd tot majoor en

bevorderd tot kapitein

oio)
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CLASSIFICATIE

*rn f VAN: BLS
AAN:

SPECIALE BEHANDELING

l LK
NTC

SUBJECT INDICATOR CODE

SMID
898 Vbdbat

SIC

ACA UAX

/MOÖ
l LK voor G2 - NTC voor G2 - SMID en 898 Vbdbat voor C
Onderwerp: CCIV vergadering.
1. De vorige vergadeting zijn de volgende actieptn aangehouden:
840704 ^
841010 c4lA^M/«-d.
850814-4 —860212-3 -860212-4 -—
860212-5-^

.

860212-7 -"
8602.12-8 -^

.

860212-10 -"
2. Er zijn geen niauwe actieptn vastgesteld.
3. De voorlopige agenda voor de volgende vergadering is:
a. Opening

-voorzitter

b. Samenvatting actuele situatie

- INLA/Sitcen/INLB

c. Mededelingen

-r Voorzitter

d. Personeelsmededelingen .
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e. Actiepunten (zie pt l hiervoor)

- Allen

f. Verslagen werkgroepen

~ Allen

g. Rondvraag

- Allen

h. Vaststellen datum volgende vergadering

- Voorzitter

i. Sluiting

- Voorzatter

4. Vert NTC heeft medegedeeld dat NTC niet vertegenwoordigd kan zijn op de
vastgestelde e.v. vergadering (30 sep 86)-*
Vzk per omgaande aan mij bekend te stellen op welke van de navolgende
data ü aanwezig kunt zijn voer een opnieuw vast te stellen vergadering.
Beschikbare data: 29 sep, l okt, 6 okt> 7 okt 86S
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