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Verzendlijst behorende bij brief BLS nr./7/» #2 dd.

Aan: Hoofd G2 lik

Hoofd G2 MFC

C-SMID

C-898 Bvdbat

Intern:

H-INL/VEIL

PHINL/VEIL

INIA

INLB

INLC

8 Jtil! 1987

3x HIMA {Vz wkgr INL)

HINIA (Vz V-Jkgr INL)

3x HINLB

PHINLB (Vz wkgr Veil)

INLD 2x HINLD (Vz vrfcgr Milgeo)
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Bijlage bij brief BLS
nr. 17 2£7 dd.
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OCIV-VERGADERING DD. 24 JUNI 1987

1. Opening

De voorzitter (vz) heet de aanwezigen welkom, m.n. de nieuw benoemde
PINL/VEIL, de IkoliHĴ HBHMĤ ie op 15 juni 1987 bij de Afd 1%/VBIL
is geplaatst.

2. Briefing actuele situatie

Vertegenwoordigers van INL-A en B geven een korte briefing m.b.t. de actuele
situatie INL-A en B betreffende. De briefing geeft de vz aanleiding op te
merken dat na terugkeer van waarnemers bij oefeningen van het WP deze func-
tionarissen hun ervaring te allen tijde kunnen en mogen uitwisselen net H-G2
van iLk. Voorts zullen de F.I.R.n steeds ter beschikking worden gesteld. De
inlichtingenwaarde is overigens betrekkelijk gering.

3. Mededelingen

a. Het 2e memo "Intergratie MID" is door de DR goedgekeurd. De organisatie
zal na circa een jaar worden geëvalueerd. (Zie ook bijlage bij verslag
260387).

b. De afslankingsoperatie; de opdracht aan de BLS geeft aan dat circa 3.000
functies moeten worden ingeleverd. Ben deel wordt gevonden bij de Afd
INL/VEIL door het schrappen van enige administratieve functies.

• Vooralsnog zal INL-B gezien het organisatie onderzoek van de DE8KL
buiten schot blijven. De TDN zal circa 35 functies verliezen.

c. Da vz doet verslag van zijn bezoeken aan diverse autoriteiten:
31 maart HQ Afcent met H-MID
01 april 898 Vbdbat
07 april Cl plgn Middelburg en Utrecht
24 april Cl plg Apeldoorn
25 april-05 mei Lamat Belgrado

Lamat Athene
Lamat Damascus

15 mei Cl plgn Alphen en Arnhem.
15-16 juni CRITSEC te Oberanroergau
22 juni KIEL/MAD

d. Wapenkamers; M.i.v. l oktober 1987 dienen alle wapenkamers van de KT, van
een elektronisch alarm te zijn voorzien, E.e.a. als aanvulling cp da nor-
male infra maatregelen. De voorzieningen zullen mogelijk niet cptünaal
zijn.
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e. Project Disco; Deol I, de conversie van gegevens op microfilm, is
gerealiseerd. Deel II de uitbreiding/versnelling van de info vzg is
goedgekeurd. Deel III, de uitbouw tot aan de detn/plgn is gezien de rela-
tie met het project "Intergratie MID" vooralsnog in de "ijskast" gezet.
Binnen INL-B wordt door een projectgroep bezien of kleinschalige automa-
tisering voor de Cl organisatie wenselijk is.

f. H-INL-D zal i.o.m. LAS/PL een opdracht formuleren voor een studie door de
BIMA-groep SMID. De studie richt zich op de Ncord-Duitse laagvlakte
met net oogmerk een aandeel te hebben in de besluitvorming van een nieuw
inf vtg (wiel of rups e.d.). In september 1987 zal de BLS ver-
volgens C-COKL verzoeken de SMID de studie te doen uitvoeren.

l J A g. De DEBKL is gestart met een organisatie-onderzoek teneinde bij de TON tot
^̂  een goede administratieve organisatie te komen.

4. Actiepunten

870704 (Russische) docuraanten t.b.v. SMID INLA.

850814-4 Rapportage terzake voortgang
Richtlijnen mil veiligheid KL INLB
Streefdatum voltooing project eind 1987. Wordt echter
niet voor alle deelaspecten gehaald.
Thans 35% gereed.

O

860212-8 Behoefte aan GI cursussen zal door H-G2-NIC met C-£
worden bezien. Zonodig zal OTC opleiding behoefte bij
LAS/OPN kenbaar maken. G2-NTC

5. Verslagen Werkgroepen

-Werkgp INL : Behandeld wordt het verslag van de wkgp vergadering
dd.040687. Het verslag geeft geen aanleiding tot het maken
van opmerkingen.

-Werkgp Veil : Er is lange tijd geen vergadering geweest i.v.m. ziekte
secretaris. Verslag van de vergadering dd.23 juni 1987 wordt
z.s.m. verspreid.

-Wsrkgp Milgeo: Na 01 okt 86 geen vergadering gehoudsn.
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6. Rondvraag

°f * SMID m de verplaatsing in de

ais "
b. G2-NIC meldt enige personeelsmutaties in zij» sectie en signaleert de

zijn inziens structurele problematiek rond de bewakingscapaciteit in het
ressort van het NIC.

7. Sluiting

Nadat de Volgende vergadering is vastgesteld op 23 september 1987 te 09.30
uur, sluit de voorzitter de vergadering.


