
LANDMACHTSTAF /S/

CORRESPONDENTIE - ADRES: POSTBUS 90711, 2509 LS 's-GRAVENHAGE

Afdeling / SSSEë: In l en Veil
Thérèse Schwartzestraat 15
Telefoon: 070 - 73 .

bijlagen: 1

Aan

Zie verzendlijst

Men wordt verzocht bij beantwoording dal
nummer van deze brief nauwkeurig te ver

uw brief van uw kenmerk

onderwerp:Coördinatie Comité

Inlichtingen en Veiligheid

ons nummer

4483/L/
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Hierbij bied ik U het verslag aan van de op

31 augustus 1982 gehouden vergadering van het

Coördinatie Comité Inlichtingen en Veiligheid.

De volgende vergadering zal op diasdag 9 novem-

ber 1982 te 10.30 uur in de Prinses Juliana-

kazerne te 's-Gravenhage (kamer 240, Plv Hfd

Afd Inl en Veil) worden gehouden.
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Verslag van de Vergadering

CoSrdinatie Comité Inlichtingen en Veiligheid

van 31 augustus 1982

1. ALGEMEEI

Aanwezig; Lkol P-IHL (Voorz)

Lkol C-898 VbdBat

Lkol . G2-1Lk

Lkol G2-NTC

Lkol _ C-SMID

LKol H-INLB

Lkol H-IULD

Lkol INLA (Secr)

Mededelingen van de Voorzitter

(1) 3VT/Dreiging in Nederland

Vz wijst erop, dat in algemene zin de aandacht zich duidelij

concentreert op dit onderwerp. Stelt evenwel dat, hoewel dit

een gelukkige ontwikkeling is, men alert moet zijn op het on

staan van te veel werkgroepen op dit terrein, waardoor de zo

noodzakelijke coördinatie verloren dreigt te gaan (zie voort

pt 5 ACTIEPUNTEN).

(2) Organisatie-onderzoek SMID

Op verzoek Vz geeft C—SMID een resumé.

In het kader van .de stroomlijning opleidingscentra wordt tha

SMID doorgelicht. Daartoe zal op 9 september 1982 o.l.v. Afd

Org. een oriëaterende vergadering te Harderwijk plaats vinde

waarbij PUL aanwezig zal zijn,

Briefing internationale mllpol situatie

Elnt geeft een kort overzicht van de actuele situatie i

Libanon en Polen.
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Het verslag van de vorige vergadering dd 4 niei 1982 wordt goedgekeurd

nadat de volgende wijzigingen sijn aangebracht:

- bis 2 pt J. b "Ma j " moet zijn "Zap

- bis 5 pt e "ook" doorhalen.

INLA

IffLD

1 Lk

898 Ybdbat

- geplaatst de maj i en Kap als

opvolgers van resp maj en kap

- overgeplaatst maj (HIILA4), wordt opgevolgd de

kap (medio november 1982)

- geplaatst de Elnt *._ hfd bureau Topo

- per 1 november 1982 wordt AOOI •• bevorder

tot Elnt vkd.

- per 1 november 1982 Lkol -net FLO, opvolger

Lkol

Commando-overdracht 22 october 1982

4. V/EREGROBPEH

Wkgp Ybdinln

Deze wkgp kan eerst v/orden geactiveerd nadat nieuwe hfd IÏÏLA-4

functie is (medio november 1982).

Actie 5. ACTIE PTJHTBN

a. Meteo-opleidingscapg.citeit aan SMID

Op 13 juli 1982 is dit besproken bij de SMID. In het voorlig-

gende organisatie-onderzoek SMID aal dit aspect mede. in beschouwir

worden genomen.

b. BVT

- Aangezien meerdere werkgroepen dit onderwerp behandelen, zal

gewaakt dienen te worden dat vertraging daardoor zal gaan optrec

- De werkgroep o.l.v. SC-0 t. w. "kwetsbaarheid van Nederlandse

havens en vliegvelden" heeft reeds een eerste vergadering gehad

en kan naar verwachting goede resultaten opleveren.



- De werkgroep m.b. t. dreigingsbeeld o.l.v, Afd OPN voert een

inventarisatie van belangrijke objecten uit en sal v66x 1 noven

ber 1^82 verslag ontvangen. Daarna wordt Aid Inl bij de \̂ kgp

betrokken om de vijandelijke mogelijkheden in beschouwing te

PINL nemen,

Afd Inl zal contact opnemen met A.fd OP1T teneinde informatie in

te winnen naar de st-rid van zaken.

c. Landelijke Toegangsregeling EL

Het concept van TJJLB is thans bij FT C. De bestaande regeling worc

dusdanig gewijzigd, dat vele vigerende regelingen (Landmachtorde!

wetten) als gevolg hiervan herzien moeten xvorden.

Tijdens de landelijke info-dagen (NTC) voor kazcdtn (5 en 12 octc

NT C ber 1982) wordt de nieuwe regeling toegelicht.

'">- '̂  • Kgvn-ondervragings oe f en ing

IULA (Heer :) heeft nog geen contact opgenomen met 1Lk.

1 Lk PIÏÏX zegt toe op korte termijn uitvoering hieraan te doen geven.

Il'TLA Door G2-lLk zullen enige amenderingen worden ingediend. Na ontvar

zal T HL A actie tersa.ke nemen.

4 e. Tekort aan kennis Veiligheidspersoneel

G2-1Lk heeft e.e.a. besproken met C-SMID.

C-PHID deelt mede, dat aparte cursussen voor OOn met 32-neventaai

(veiligheid) verzorgd kunnen worden.

SMID Voorts deelt hij ^ede, dat de vigerende S2-cursussen aangepast

zullen v/orden.

f. Voorschrift Cl

SMID In bewerking bij SIOD.

g. C.I.Kaarttekens

In bewerking.

G2-NTC overhandigt (bijlage) lijst met tekens Binnenlandse tegen-

standers t. b.v. ITTC welke zal worden beproefd tijdens de komende

twee oefeningen,

h. Operationele instructie^ 490 Egvrtkarap

Ï-ÏTC Parallel aan behandeling G1-ÏÏTC zullen Afd Inl en G2-NTC instruc-

PINL tie (ïïODOC) uitwerken»



Actie 6. RQ3TOVRAAG

a. Intsums verspreid door IIJLA

Huidige opzet handhaven.

b. Organisatie onderzoek Cl

Hfd INLB deelt mede, dat DEBKL gereed is met vooronderzoek bij

en in september 1982 zal starten met vooronderzoek bij Cl detn.

Rapport van vooronderzoek wordt daarna opgesteld,

c. glassificatie dienstgeheim

Hfd INLB deelt mede dat e. e.a, wordt besproken in een interdeparte

mentale commissie, voorshands geen veranderingen.

d. Reisbeperking ambtenaren

Hfd INLB licht toe het Kabinetsbesluit, waarbij bepaald is dat voc

personeel van Inl en Veiligh Diensten een reisbeperking voor AYG-'

landen geldt. Vastgesteld dient te worden welke ambtenaren hierond

vallen.

C-898 Vbdbat zal dienaangaande PINL zijn visie doen toekomen.

e. Opleiding 1 Lk-Meteo-officieren

G2-lLk vraagt wanneer zijn meteo-officier kan worden opgeleid,

Hfd INLD dringt aan op spoed (december a.s.). G2-1Lk gaat in prin-

cipe accoord, doch zal nader berichten.

f. Verslag bespreking DIA

G2-lLk vraagt in hoeverre een atv van INLA hierover herziening be-

hoeft, gezien reacties van iïORTHAG en AFCENT.

NjB". Bij navraag is gebleken, dat een verdere beschouwing hieromti

thans in bewerking is bij I1LA en z.s.m. zal worden toegezond

g. Medisch Geheim

G2-NTC deelt mede, dat in de wkgp Veiligheid de vraag zal worden i

gebracht, hoe te handelen met stukken Medisch Geheim. Hoewel geen

classificatie in de zin van het voorschrift, zal hier toch een op-

lossing voor moeten worden gezocht j het gaat hierbij om beschermir

van persoonlijke gegevens,

h. Video-Falkland oorlog

C-SMID v/ijst op het bestaan vsn een video-documentaire van de BBG

G2-1Lk over het verloop van de gevechtshandelingen op de Maladiven. G2-1I

PINL

C-898 Vbdbat

INLD

G2-1Lk

-5-



•5-

?,3,I d, t,v, Lso IJCilïïïAG trachten dese video te vertonen, waarbij

•belangstellenden (G2-IÏTC, C-GHI, HISiLD) welkom zijn,

i. Inlichtingen voorschriften

G2~1Lk informeert naar de stand vr.n zaken.

C-GÏ'iIT) hoopt nog dit jaar concrete acties dienaangaande te kunne:

C-SMID ui tvoeren.
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Plaats : Tien Haag, Prinses Juliana Kazerne

Kamer 240 - PLNL

Datum : 5 november 1982

Tijdstip : 10.30 uur

BIJLAGE; BIT-incidententekens vc-or
"binnenlandse t e gen stander s-
overzichtskaart
S2/G2 (STC).



NTC

Sie G2

BIï - incidententekens voor overzichtskaart S2/G2

Basisteken en ernst van de incidenten

niet ernstig of nog niet
geëvalueerd

ernstig

zeer ernstig C
Aard van de incidenten

Rood = Spionage/observatie/uithoren

Blauw = Sabotage/vernieling

Groen = Propaganda/desinformatie/agitatie

Geel = Ordeverstoringen/geweldpleging/terreur

Bruin - Diversen

Locatietaantal» tijdstip

081500
090800
091030
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JüTOt De Jkifirk^roe-o beveiliging zeshaveu/vliegvelden 2

nog éénmaal olv SC-0 bijeenkomen» Daarna wordt

L - - in, handea ¥an S3/OPI .gelegd ._ G2-M?C wacht op ir

^ breng v a, ti Y6T*kQ6i* ftyi. Yejuvoei en api^iê. gsi^ij^igc

i ideeën ovejr het optreden itan ¥E-landen strijd-

JTTLQ chl'.fa'n . "Bid TJITT) irtf fïT>Bïfi:cÊ1B_.«.

2» Puat 6b ITotulen:

Kaipae Idlen s t i C-SMID zegt dat de knipseldien s t voo;

'. RMTTl a-nol-»-! n a 1 iï o HT — nril pi .r! i no- . Viar-r!

nodig is* E. e. a. "bezien.

ïfÖOT • In TfïI—ve"Pga-deT*ing van 2411^2

bepaald dat de leden i^-dJ^r voor 3i-di

binnen hun Staf sullen pogen het abo

: ment vooT*t te petten.

_3-.. Eon± 6.d- JHoioilen :

Cursus in USA: G-SMID verzoekt steun bij aanvraag vc

"^'en c-TirsiigspT a-^ÜB op een ir\e USA .te

; ; ; gAv^n ori^ (=>T>vr*8gi ngp'^''i-T¥siJS voor. 1fr5r̂ .,}ilf

.4.» -Punt. ÊgiJSuatililaïLï' . . . . ' . ..... . . , •

Bladvêrvansin^en SLO-boeken; 02*1 LK yer zoekt penwij:

: i : gen bi,j SLO-boek Polen, voortaan i n > l

•• iJSJ-Yangijfigen ie willen. doejL uitgeven

5. Punt 6h: lïot-uïent : ' : ' ;

beaijs^ns^eiXiag-e^.. JjisJamoiie. ;iaa.taiiee3_-JjCXljyiID.
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