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Verslag vergadering CoSrdinatie Comité Inlichtingen en Veiligheid

2 december 1980

1. ALGEMEEN

a. Aanwezig; Kol H-INL (voorz)

Kol ,

Lkol Hfd G2-1Lk

Lkol Hfd G2-NTC

Lkol H-INL-B

Lkol H-INL-D

Lkol vert H-INL-A (tvs se

Be voorzitter heet de aanwezigen welkom, i.h.b. de Kolonel

5, die per 1-1-1981 de functie van, H-INL zal overne-

men.

Lkol • , en plv C-898 Vbdbat afwezig.

b. Briefing Polen

De voorzitter geeft in verband met de kritieke situatie in

Polen een uitgebreide briefing van de mil.pol. situatie in

en rond Polen aan de hand van de meest recente gegevens.

c. Verslag vorige vergadering

In het verslag 9 september 1980 dient blz 4 punt 5» d. Natio-

nale Defensie Planning Procedure als een aparte paragraaf be-

schouwd te worden.

2. PERSONEEL

a. Mutaties

Kolonel zal defacto per 6 december 1980 de functie

H-INL van kol overnemen.

Per 15-9-1980 is Lkol tijdelijk tot Kolonel bevorderd.

Medio 1981 zal Lkol ,• de reeds lang bestaande vacature

plv H-INL gaan vervullen.



Lkol heeft per 28 oktober 1980 het commando

over 898 Vbdbat overgenomen, doch zal eerst per 1-1-1981

deze functie daadwerkelijk gaan vervullen.

Lkol r G2-1Lk zal per j? november 1981 41 T* "bat com-

manderen. Daar de functie van plv Hfd G2-1Lk nog steeds va-

cant is dient aan tijdige opvolging speciale aandacht te

worden besteed.

b. Bezetting Inlichtingen functies' bij 1Lk

De speciale werkgroep heeft haar rapport ingediend bij AG-1Lk,

een concreet voorstel is in studie.

c. Studie inzake bezetting 2-functies

G2-1Lk verzoekt C-SMID met betrekking tot de studie van de

Lkols • en eerst contact met 1Lk op te nemen

alvorens e.e.a. te doen publiceren.-

Hfd G2-ÏTTC wijst in dit verband op de opleidingsaspecten in-

dien S2-functies zouden wegvallen en op de nadelen van een ge-

combineerde S2/S3 functie. Voorts is een S2/G2 verantwoordelijk-

heid voor ITBC-zaken in het geding.

Daar bij zowel 1Lk als bij HTC de stafverantwoordelijkheid voor

ÏÏBC-zaken bij G2 ligt en dit bij de Landmachtstaf niet het ge-

val is, zal Hfd IÏTL e.e.a. opnemen met Hfd Operatiën LAS.

d. Werkgroep Personeel en Opleidingen

Deze werkgroep is onder voorzitterschap van Lkol ' inmid-

dels bijeengeweest op 16 oktober 1980 en zal op 6 januari 1981

wederom op de SMID te Harderwijk bijeenkomen.

3. VEILIGHEID

a. Verslag vergadering Werkgroep Veiligheid

De interne 1Lk-regeling "Medenemen geclassificeerde documenten"

is met ingang van augustus 1980 van kracht en kan eerst medio

1981 op zijn effectiviteit v/orden beoordeeld.



Regelmatig worden op staf 1Lk steekproefgewijs controles

uitgevoerd, met tot heden toe goede resultaten.

b. Vachtwoordregeling MC

Nog in .behandel ing in de werkgroep.

c. Kazernediensten C»I. personeel

G2-1Lk deelt mede dat lAVMUToie al meedraait in de kazerne-

diensten.

G2-1Lk meldt dat uiteraard de kazerne commandant bepaalt in

hoeverre C.I. personeel bij kazernediensten wordt ontzien.

d. Wijziging Classificatie voorschrift

Hfd Inl-B deelt mede dat dit 7s wordt gewijzigd in verband

met de invoering van "Scotch Secure tape" (het blauwe tape).

4. INLICHTINGEN

De voorzitter verzoekt Hfd. IÏÏL-A z.s.m. de B.V.T. gereed te heb-

ben en in te dienen.

5. MILITAIRE GEOGRAFIE

a. Hfd Inl-D deelt mede dat de werkgroepvergadering is uitgesteld

tot na 12 december 1980, zulks mede in verband met project op-

zet MID-TOPO cie.

b. De 2e werkgroep op het Mil Geo gebied, eveneens onder verantw

van Hfd Inl-D werkend, is bezig met de opzet van het "Voorschri

Meteo".

c. Hat. Def. Planning Procedure (M PP l

De voorzitter verzoekt C-SMID op de eerstvolgende CCIV-verga-

dering een korte voordracht te (doen) houden over de plannings-

procedure, waarbij de nadruk dient te liggen"op de inhoudelijk-

heid en niet op de procedures (b.v. V,rie zit waar en doet wat aa

gevechtsveldbewakingsapparatuur)«



d» Oefening Grensgeval

Hfd Inl-D deelt mede dat gebleken is dat het dure Chromolin-

procedé" toch niet onmisbaar is en dat het reproduceren van

goede stafkaarten niet zo simpel is als b.v. bij 5 Div werd

gedacht. Hfd G2-1Lk stelt een verslag hieromtrent in het voor-

uitzicht.

6. WEBKGROEP VBD INL/EOf

De voorzitter verzoekt Lkol opnieuw om toch spoedig de

werkgroep bijeen te roepen en tot inventarisatie van de proble-

men te komen en prioriteiten vast te stellen.

7. ACTIE PTJKTEN

Zie bijlage A. Een aantal actiepunten zijn naar de werkgroepen

verwezen.

8. ROHDVHAAG

G2-1Lk

a. Verzoekt het "groene boekje" van de SMID te mogen declassifi-

ceren tot Dienstgeheim.

De voorzitter verzoekt C-SMID zulks te doen overwegen.

b. Deelt mede dat de doelstellingen van oefening "Grensgeval"

volledig zijn bereikt. Binnen 1Lk is meer bekendheid gege-

ven aan het WP optreden en organisatie. ^

G2-NTC

c. Verzoekt nadere informatie over de mogelijkheden van de auto-

matische verwerking van inlichtingen op Staf NTC^ te meer daar

Staf NTC als res Commando-post BLS optreedt.

d. Benadrukt de noodzaak tot het formeren van gespec versamel-

organen in Nederland zelf t."b.v. de NTC.

Een studie hieromtrent zal door G2-NTC t .z.t . v/orden ingediend,



9. VOLGENDE 7ESGAJERIKG

Dinsdag 10 februari 1981 te 10.00 uur in de Prinses Juliana-

kazerne te den Haag in kamer 713»

10. DANKWOORD

De kol bedankt allen voor de positieve inzet en mede-

werking, wenst kol j veel succes in de nieuwe functie

en spreekt de hoop uit dat spoedig een plaatsvervangend Hfd

wordt benoemd.



ACTIEPUNTEN

Bijlage A bij verslag vergadering Coord

comité Inl en Veil dd 2 december 1980

blad 1 van 1 blad

Nr

3

5

9

11

12

14

Onderwerp

Lan lelijke toegangs-

r e g.v i ing

Kaartverstr en re-

pro peloton
-

Herziening VS 50-15

Handleiding

Kgvrondervr

Stafkaarten tbv op-

leiding

Ondervragers Poolse

taal

Referte

BLS 16-11-1879

040/B/Conf

oef Dominate

Korte inhoud

Voorstel NfC mbt een toe-

gangsregeling

Studie G2-1Lk (brief

dd 20-5-80 no: 7107/m

VS-Contra Inlichtingen

- 101 MID stelde voorlo-

pige handleiding op

- voorstel SMID tot bij-

eenroepen van speciale

werkgroep aangenomen

- ïïr (INLA) is

centrale coördinator

SMID behoefte aan buitenl

kaarten tbv opl

Lkol < zit werk--. •

groep voor die e. e. a. be-

studeert ,

Actie door

INLB

INLD

INLB

INLA

(Hr )

• INLA

SMID

Stand van zaken

terugbrengen aantal leg-bewijze

is géén voordeel

Polaroid-voorstel blijkt te duu

nieuw systeem wordt bestudeerd

INLD aal volgende CCIV vergade™

ring de stand van zaken nader

toelichten

Concept in behandeling bij INLB

De voorz. verzoekt ïïr . . -

INLA de speciale werkgroep bij-

een te roepen.

Voorz verzoekt INLA terzaken co

tact op te nemen met INLD

In studie bij SMID


