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Bijlage behorende bij brief
BLS nr 16.499 dd. 14-4-1987

CCIV-VERGADERING dd. 26 maart 1987

1. Opening

De Voorzitter heet de aanwezigen welkom, m.n. l^fjB&i de nieuw-

benoemde G2-NTC, en ̂HBB' dte Per l april J987 tot C-898 Vbdbat

zal worden benoemd.

2. Mededelingen

a. HIML deelt mede t.a.v.:

(1) Vredesbewaking: Moet een wachtpost de patroonhouder steeds los

van zijn wapen bij zich dragen? BLS is van mening dat dit niet

het geval behoort te zijn bij de bewaking van A, B en C objecten.

Mindef is van oordeel dat het aantal objecten dan veel te groot

wordt.

(2) Wapendiefstal Ede: Een werkgroep is ingesteld o.l.v. DGW&T, die

voorstellen moet doen over beveiliging van wapenkamers.

(3) Veiligheidssloten: De oude veiligheidssloten zijn niet meer be-

trouwbaar; de nieuwe, aldus G2-NTC, eijn nog niet aanwezig.

(4) Integratie MID: zie bijlage bij dit verslag.

(5). Project ADIOS: Computer bij INLA-2 wordt geïnstalleerd. Er zal

een directe verbinding moeten komen jnet G2-1 Lk voor het uit-

wisselen van gegevens.

(6) Reductie BP: Begin april wordt er een besluit genomen m.b.t. de

reductie burgerpersoneel.

(7) Nationale Cl-dag: Deze dag zal in november worden gehouden.

(8) MilGeo: De Sectie INLD is verhuisd naar gebouw 32 in de

Frederikkazerne.
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3. Personeelsmutaties

O fel

4. Actiepunten

840704
- '•*-.

850814-4

860212-4

860212-5

860212-8

860212-10

is benoemd per l jan 87 tot G3-1 Div

is benoemd per l apr 87 tot CS-1 Div

is benoemd per l nov 87 tot Hoofd INLD

is benoemd per 15 jun 87 tot PINL

(Russische) doen t.b.v. SMID INLA

Rapportage terzake voortgang Richtlijnen

Mil Veiligheid KL: +_ 30% is reeds gereed INLB

l LK en NTC zullen (incidentele) behoefte

opgeven. Binnen l LK zal worden gewerkt

met 1:100.000.

Actiepunt afvoeren.

Reorganisatie in de Milgeo-sector wordt

uitgevoerd.

Actiepunt afvoeren.

NTC heeft de behoeftestelling bij de Wkgp Inl Wkgp Inl

gedeponeerd. Over de moeilijkheden met de

Gl-cursussen (aantal cursisten) zal HINL op

30 maart een gesprek hebben met C-SMID.

KLu heft de pclllocatie op.

Actiepunt afvoeren.

5. Verslagen Werkgroepen

- Wkgp Inl Heeft sedert september 86 niet meer vergaderd, mogalijk

i.v.m. werkzaamheden VS-30/1.

Van de septeraber-vergadering is nog steeds geen verslag

verschenen.

- Wkgp Vh Verslag vergadering 4 dec 86 geeft geen aanleidir..} tot

opmerkingen.

- WkgpMilgeo In verband met reorganisatie Milgeo-sector zijn geen

vergaderingen gehouden.

- 6. -
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6. Rondvraag

a. G2-1 Lk:

(1) De Sectie INLA rapporteert sinds l januari rechtstreeks tot op

brigade-niveau. Per l juli zal worden bekeken of de inlichtin-

genfunctionarissen bij de brigades dit ook kunnen verwerken.

(2) Hoe zijn de signaleringscriteria en waarom zijn die niet

bekend gesteld?

HINLB geeft hier een korte toelichting op en zal hier (bilate-

raal) later op terug komen.

f~\. G2-NTC;

(1) Het komt regelmatig voor dat PTT-functionarissen die een toe-

)̂ gangsbewijs hebben voor mil objecten, dit kwijtraken. INLB

geeft dit regelmatig door, maar G2-NTC kan hiermede niets doen.

INLB zal stoppen met het zenden van deze opgevan van vermissing,

1 (2) Er zal een nieuwe toegangsregeling moeten komen i.v.m. de ver-

vanging van het mil paspoort.

c. C-SMID;

(1) Van 9-26 aug wordt een symposium in Canada gehouden, waaraan

Hoofd BIMA wil deelnemen. Gaar INL hiermede accoord?

De gegevens hierover dienen te worden opgezonden aan H-INLD,

met een advies van C-SMID qua opleidingsaspecten; INLD zal dan

de overige aspecten bezien, waarna een beslissing zal worden

D genomen.

^Ê (2) De nieuwbouw SMID moet in april 1988 worden opgeleverd en in

mei 1988 moeten de opleidingen daar starten.

d. C-898 Vbdbat:

Geen bijzonderheden.

e. INLA:

Geen bijzonderheden.

f. INLB:

: HlNBB wijst nog eens met nadruk op het gestelde in zijn brief van

13 maart jl.

g. INLD

Geen bijzonderheden.
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en dankt hem voor zijn inbreng

7. Sluiting

HINL neemt afscheid van lkol<

in deze vergaderingen.

Nadat de volgende vergadering is vastgesteld op 24 juni 1987, te 09.30

uur, sluit de Voorzitter de vergadering.
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