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A U R O R A d.d. 25 november 1988

Aanwezig: PHBVD - HB - HC - DIB - HE - SBP/L - KJA/R

Afwezig : HBVD - DvL - HD - HK - wnd.HT.

Tijdens de vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

1. Het binnenkort te verwachten rapport over de positie van SBP, dat dient
te worden beschouwd als discussiestuk voor toekomstige beslissingen, zal
nadat het aan de Staf is voorgelegd, ook worden aangeboden aan de
Overlegcommissle. SBP/L zal de voorzitter van de O.C. hiervan op de
hoogte stellen.

2. De eerstvolgende Stafvergadering is op 2 december 1988 om 11.00 u.

3. De dlenstleiding is voornemens de minister bij brief te informeren over
de stand van zaken inzake het Schengen-overleg. Ter voorbereiding daarop
zal KVB een voorlichtings/discussiebijeenkomst organiseren voor de
betrokken dlenstonderdelen.



S T A F V E R G A D E R I N G d.d. 2 december 1988

Aanwezig: PHBVD- DvL- HK - HB - HC - HD - HE - SBP/L - wnd. HT -
HA - HPZ - HF - K/BC

Afwezig : HBVD

1. Non-proliferatle (DIB-notitle d.d. 13-7-1988 en de schriftelljke reacties
daarop).

Er is een feitelijke en politieke samenhang tussen de proliferatie van
nucleair materiaal en de proliferatie van ander voor militaire toepassing
geschikt materiaal (chemische wapens bijvoorbeeld). Het is politick
onverkoopbaar wel naar het een maar niet naar het ander te kijken. Dit
brengt de noodzaak mee het terrein scherp af te bakenen. Een zeer belangrijk
criterium hlerbij is de vraag of ons land bij een gebleken schending in
verlegenheid wordt gebracht. Het bestaan van verdragsverplichtingen is
hierbij een factor van betekenis. Een ander criterium is de
resultaatsverwachting.
Een uit vertegenwoordigers van B, C, D en SBP samen te stellen werkgroep
meet deze terreinafbakening ter hand nemen en tevens een overzicht geven van
alle relevante schendlngen ter adstructie van de noodzaak er lets aan te
gaan doen. Het rapport voorzien van een assesment van de betrokken
onderdeelschefs dient uiterlijk 6 januari 1989 aan de Dienstleidlng te
worden gepresenteerd, opdat DvL er met de Minister op 10 Januari over kan
spreken.

2. Wonen buiten de standplaats (notitle PZ)

Geen opmerkingen.

3. Brief Arbeidsinapectie d.d. 18-11-1988

Geen opmerkingen.

4. Informatiebeleid (notitie HA d.d. 23-11-1988)

Ingestemd wordt met voorstel 4a. en Ac. M.b.t. voorstel 4b (formulering
informatleplan door een stuurgroep) raerkt DvL op, dat het hem tot nu toe
niet duidelijk is wat wij met automatisering nu eigenlijk precies willen
bereiken en dat wij thans op een punt zijn beland dat hierover klaarheid
moet komen. Besloten wordt dat HB, HC en HD zlch hierover o.l.v. PHBVD
zullen beraden en over hun bevindingen rapporteren aan de Staf.

5-12-1988



S T A F V E R G A D E R I N 6 d.d. 2 december 1988

Correctie verslag

De laatste volzin van punt 1. Non-proliferatie ("Het rapport kan
spreken") bavat een onjuistheld en moet als volgt worden gelezen:

"Het rapport dient, voorzien van een assesment van de betrokken
onderdeelschefs, in de loop van het voorjaar 1989 aan de Dienstleiding te
worden gepresenteerd.
Uiterlijk 6 januari 1989 dient er t.b.v. het gesprek van DvL met de Minister
op 10 januari een tussenrapport gereed te zijn."

9-12-1988



A U R O R A d.d. 16 december 1988

Aanwezig: HBVD - PHBVD - PHB - HC - DIB - wnd.HT -SBP/L - KJA/R

Afwezig : DvL - HE.

Tijdens de vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

1. De betrokken dienstonderdelen dienen zelf zorg te dragen voor een
piketregeling tijdens de feestdagen. De regeling dient bij de hoofdpost
bekend te zijn.

2. In de afgelopen periode is het aantal kamerovertredingen verdubbeld. Deze
stijging is onaanvaardbaar. De onderdeelschefs worden daarom verzocht
hieraan extra aandacht te besteden.

3. Het rapport "Dienstvervoer" zal worden besproken op de Stafvergadering van
31 januari 1989.

4. De planningsprocedure verloopt nog niet geheel naar vens. Bekeken zal
worden hoe de planning beter en minder omslachtig gestructureerd kan
worden. Een suggestie is het vormen van een planningsgroep.

16.12.1988


