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Verslag vergadering CoSrdinatie Comité Inlichtingen en Veiligheid

9 september 1900

1. ALGEMEEN

a. Aanwezig: Kol < ..- -_ H-INL (voorz)

Ma j . > Vert Hfd G2-1Lk

Lkol Hfd G2-NTC

Lkol C-SMID

Lkol C-898 Vbdbat

Lkol HOT-INL

Hr. Vert H-INL-B

Lkol . - Vert H-INL-A(tvs secr,

De voorzitter heet de aanwezigen welkom, i.h.b. de Lkol a
en Lkol 9 die beiden de vergadering voor het laatst bij-

wonen i«v.n. resp dienstverlating en overplaatsing.

b. Verslag vorige vergadering
H.b.t. pt 5b stafkaarten dient gelezen te worden dat G2-1Lk

primair behoefte heeft aan stafkaarten 1: 100.000 van het
operatiegebied, terwijl NTC aan stafkaarten van Nederland be-
hoefte heeft.

V.w.b. pt 7 dient gelezen te worden dat de betreffende brief

naar leden van het CCIV is verzonden. De voorzitters van de
werkgroepen kunnen copieSn van de brief naar de leden van de

werkgroepen zenden*

Verder wordt het verslag goedgekeurd onder dankzegging aan de

tijdelijke secretaris de Maj t.

2. PERSONEEL

a. Mutaties
- Lkol is reeds naar Ankara vertrokken en zal op 15 septemb

met inwerken ter plaatse beginnen zodat op 1 nov'80 de functi

van Kol » kan worden overgenomen.

- De vacature plv H INL en VEIL bestaat nog steeds..

- Kol -ï zal vanaf 6 okt zijn inwerkingsperiode beginnen,

doch zal hierop vooruitlopend de Milat-tour van 22-25 sept a.

reeds meemaken. Voors. zal Kol j voorstellen op 9 okt'8

een bezoek aan 898 Vbdbat te brengen»
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Actie: - Bij de SMID zijn de majoors en • aange-

komen o

- Bij 898 Vbdbat komt Lkol - per 1 jan'81 het

commando overnemen; vanaf 1 nov'80 zal maj i het

commando waarnemen.,

- Bij INLB is Hr : tot pi v hfd "benoemd en Ma j

» werd inmiddels HB2 Sie Veiligheid (INL-B),

- 1Lk ontbeert nog steeds een piv Hfd G2.

- NTC thans géén mutaties noch vacatures.

b. Bezetting Inlichtingen functies bij 1Lk

De speciale werkgroep heeft recent haar laatste vergadering ,

gehad en een voorstel gericht aan C-1Lk is thans gereed.

o. Studie inzake bezetting 2-functies

C-SMID deelt mede dat Lkol s : en i hun studie

terzake fcijaa beëindigd hebben*

G2-NTC wijst op het belang van een goede bezetting van

mob P.M.C, functies waar juist in de S-2 lijn vele nevenfacett

een rol spelen.

De Voorzitter merkt op dat bij evtuele invoering van een nieu*

systeem de consequenties zovel bij 1Lk als bij de SMID

•-, (opleidingsfacetten) als bij ETC (bezetting mob functies)
ƒ

merkbaar zullen zijn.

Vz Wkgp d. Werkgroep Personeel en Opleidingen

- Lkol die recent de personeelsfunctie Inl/Veil

van Maj heeft overgenomen zal deze commissie, die

tot nu toe nog niet bijeen geweest is, zo mogelijk in

oktober a.s. ter vergadering uitnodigen, zodat begonnen

kan worden met een inventarisatie van de problemen en een

vaststelling van de prioriteiten annex taak-verdeling»

De aanwezigheid van Maj " , die de personeelszaken Inl/

Veil tot voor kort op een voortreffelijke wijze behartigd

heeft, ware gewenst./

- Vert G2-1Lk wijst op het vertaalprobleem bij 1Lk. C-898

Vbdbat deelt mede dat er vertaalcapaciteit bij zijn bat

over is, zodat 1Lk incidenteel vertaalwerk bij hem kan
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Actie: uitbesteden.

Deze vertaai-kwestie zal ook in de komende werkgroep vergade-

ring Pers en Opl worden binnengebracht.

- C-SMID brengt dank over aan de Maj voor het vele werk

dat hij verricht heeft t.b.v. de vulling met dpi personeel

van de SMID*

- G2-NTC wijst op gebrek aan opgeleide terrein-analysten en

vertalers Poolse taal. ,., f)
\*»+A w-t-

5. VEILIGHEID

a. Verslag vergadering Werkgroep Veiligheid

Voorzitter deelt mede dat een interne 1Lk~regeling zoals

"Medenemen geclassificeerde documenten" vermeld in pt 3*1

van bovengenoemd verslag uiteraard nooit ter goedkeuring aan

het CCI7 behoefte te worden voorgelegd.
Wel kan het resultaat - c.q. de ervaringen binnen 1Lk opgedaan

besproken worden in de werkgroep en resulteren in een voorstel

aan het CCIV teneinde te komen tot een landelijke regeling.

b. Wachtwoordregeling NTC

Wordt in de werkgroep opnieuw besproken*

c. Kazernediensten Cl-personeel
INL-B zal de Cl Instructie n.a.v. de nieuwe Inwendige Dienst

spoedig bijwerken.

d. Bezoek IJzeren Gordijn-Landen
Hfd G2-1Lk Hfd INL-B verzoekt NTC en 1Lk er op te willen doen toezien

Hfd G2-NTC dat aanvragen voor reizen naar deze landen tijdig worden

ingediend. E.e.a. betreft ook de dienstreizen.

4. INLICHTINGEN

a. Analyse opdracht werkgroep Inlichtingen

De analyse wordt goedgekeurd.

Mocht de werkgroep niet tot eenstemmig resultaat komen dan

zullen de problemen het CCI7 worden voorgelegd of wel via de

voorzitter van de werkgroep of wel via de eigen vertegen-

woordiger in het CCIV.
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Actie:

INLA

b. De voorzitter verzoekt de vert INL-A om de BVT zo mogelijk

gereed te hebben vóór zijn vertrek eind'80.

H-INL

Se er
C-SMID

^ i Wkgp MilGeO

Vz Wkgp Pers

Vz Wkgp
Vbdinl/EOV

5. MILITAIBE GEOGRAFIE

a. Voorzitter betreurt de afwezigheid van vert MilGeO.

b. Het verslag van de werkgroep MilGeO is inmiddels ont-
vangen. Een goede en duidelijke inventarisatie, die de
diverse verantwoordelijkheden en de beschikbare middelen op

overzichtelijke wijze presenteert.

c. Oef Dominate'80

Lkol zal als Ne d vertegenwoordiger 4e oefening van

15-25 sep a. s. meemaken.

Voorzitter zal proberen een vertegenwoordiger van de BLS

bij deze oefening te krijgen (eventueel nieuwe Sous -Chef

de Kol r)-

d. Nationale Defensie Planning Procedure (KDPP)

C-SMID stelt voor het CCTV een voordracht over de

planningsprocedures te geven b. v. door Sie Plannen van

de SMID* '̂  -̂  ̂ cctt' -t

e. Terrein-Analy 8 1 en
C 'SMID stelt voor bet gebrek aan terrein-analysten zowel

in de werkgroep MilGeO als in de werkgroep Personeel te

doen bespreken.

6. WERKGROEP VBD IHL/EOV ,

Voorzitter verzoekt Lkol deze werkgroep spoedig bijeen

te roepen teneinde tot inventarisatie van de problemen te

komen en prioriteiten van behandeling aan te geven.

7. ACTIEPUNTEN

Zie bijlage A. Een aantal actiepunten zijn naar de werkgroepen

verwezen.
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Actie:

C-SMID

Zie Para 2.d.

-J Para 6

8. ROHDVBAAG

a. G2-NTC

Wanneer kan de S2-cursus gericht op de Terr sector geëffec-

tueerd worden?

Antw: Thans in studie bij SMID.

b. G2-1Lk

Kan er een datum bepaald worden voor het bijeenroepen van de

werkgroepen Personeel/Opleidingen en Vbdinl?

Antw: V.w.b. Pers/Opl zal Lkol r (na overleg met be-

trokkenen en Maj - zulks reg»len
Lkol zal verzocht worden zulks te doen v.w.b.
Vbdinl.

9. VOLGEHDE VERGADERING

Dinsdag 2 dec'80 te 10.00 uur, te houden bij Sie Veil (INL-B).

10. DANKWOORD

-De voorzitter dankt Lkol > voor de positieve inbreng in
het GCIV. Lkol n zou gaarne zien dat ook zijn opvolger
als C-898 Vbdbat de vergaderingen zou kunnen bijwonen i.v.m.

met de vele aspecten van belang voor 898 Vbdbat en de mogelijk-
heden van contact die deze CCIV vergadering aan een zo geïso-
leerd odl als 898 Vbdbat biedt.

- Tot slot dankt de voorzitter ook Lkol
breng en mededenken.

voor.diens in—

- Op voorstel van C-SMID worden beide hier genoemde Lkols uit-

genodigd de lunch na afloop van de vergadering van 2 dec'80

mede te willen gebruiken.



ACTIEPUNTEN

Bijlage A bij verslag vergadering Coö:

Comité Inl en Veil dd. 9-9-'80

blad 1

Onderwerp Referte Korte inhoud Actie door Stand van zaken

Landelijke toegangs-

regeling

Kaartverstr en repro-

pel

Herziening VS 50-15

BLS 16-11-'78

040/B/Coüï

oef Dominate

Herziening VS 30-5

Handleiding Kgvnondervi

Voorstel NTC mbt een toe-

gangsregeling

Studie G2-1Lk (brief

dd 20-5-80 no 7107/M)

VS-Contra Inlichtingen

VS-gevechtsinli chtingen

101 MID stelde voorlopige

handleiding samen

voorstel SMID tot bijeen-

roepen speciale verkgp

aangenomen
Ha? '• (lNL*A)coördi-

neert (o.m* met KM)

f

Inl-B

Inl-D

SMID

INL-A

Voorstel Inl-B thans in behandeling

bij staf CLAS/BLS

In behandeling

Concept ligt bij "edndredacteur" nl

HOT-INL

streefdatum 1 nov'80

Concept in bewerking. Commentaar ve;

wacht na aanbieding aan G2-1Lk en

lal-A

INL-A zal speciale werkgp bijeen-

roepen



ACTIEPUNTEN blad 2

Nr. Onderwerp Referte Korte inhoud Actie door Stand van zaken

12 Stafkaarten tbv opl

14 Ondervragers Poolse

taal

SMID heeft behoefte aan

bepaalde buitenl stafkaartex

etc tbv opleiding

Dienen er ondervragers in

Poolse taal opgeleid te

worden en zo ja, hoeveel

INL-A door LAMID te verwerven

SMID

/ j i y
"G'

- nog in studie Üj SMID

- bestaat er behoefte op Vbd ïnl

bied (898 Vbdbat) en bij NTC

(centraal KGV Kamp)


