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1. Hierbij clce ik U het verslag van de op 5 ,•.:..)
1989 gehouden vergadering van het Coördinatie Comitr- r.
lichtingen en Veiligheid toekomen,

2, Pe voorlopige agenda voor de volgende ve.rgar
ring/ op 12 ju J j. a,s,,]u^dt a) s volgt;

a, Opening - Vz

b, Samenvatting actuele situatie - vert JK'LB li-tt^.
c, Mededelingen - VK
d, Vaststellen vei-slag vorige vergadering *- Vr

e, Actiepunten vorige vergadering - Wier.
f, Actiepunten vergaderingen \verXgroepen - Al'iaï

g, Rondvraag

h, Vaststellen datum volgende vergadering - v,

i, sluiting ̂  v?-

IH verzoek U, eventuele aanvullende agejidapu?';5 .̂n '.'cv-r
5 juli a,s, aan irU-1 op ts geven,
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BIJIAGE bij brief
BLS nr 20.560
dd. 14 juni 1989

VERSLAG CCIV-VERGADERING dd. 050489

O

1. Deelnemers

H INL/VH LAS (vz)
PH INL/VH LAS
H INLA
H INLB
H INLC
Whd H INLD
vert G2 l Lk
G2 NTC
G2 NLC
C SMID
H PL/SMID
C 898 Vbdbat

roaj
maj
Ikol
maj
Ikol
Ikol
Ikol

2. Opening. Vz heet deelnemers welkom en opent de vergadering.

r

3. Briefing actuele situatie

a. LkolfHHlHMF H INLA-2 (bur landstrijdkrachten) houdt een explicatie
over de aangekondigde Sovjet unilaterale reducties en daarmee samen-
hangende wijzigingen in de Sovjet militaire doctrine, de organisatie
van Militaire Districten en de organisatie van landstrijdkrachten.

b. Lkol' houdt een exposé over actuele Cl-aspecten. Samengevat:

(1) Subversie : tendeert naar steeds omvangrijker schade; verwacht
wordt een voortdurende, mogelijk toenemende, dreiging v. w. b. ver-
nielingen en inbraak/diefstal .

(2) Spionage : algemene toename, samsnvallend met glasnost "'perestrojka.
Soxmis toenemend actief, m. n. in aan 898 grenzend BRD-gebiedl

(3) Sabotage ; m. n. in overgangsgebied net subversie (= gewelddadig
activisme) is er sprake van toename!

(4) Terrorisme: géén dreiging tegen KL (in NL én BRD; , wel (P)IRA-
dreiging tegen UK mil doelen (incl personeel) en Ie rente (pales-
tijnse) dreiging tegen US (mil) doelen.

4. Mededelingen voorzitter

a. CCIV. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld ter coördiraiiifr op INL/VH gebied.
Het is niet de bedoeling dat ze ontaarden in een "klachtenuurtje" !

SHAPE. Zijnb. Lkol 4̂ ^̂  zal per 010589 v/orden overgeplaatst p.n
opvolger is mogelijk Ikol f̂ D̂.
Nader ; Inmiddels is de opvolging gewijzigd: per 110989 zal Ikol
aantreden als nieuw Hoofd INLA.
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c. De LAS werkt hard aan het Functie Informatie Systeem KL (FISKL).
Vraagpunt daarbij is o.a. welke zijn de INL/VH functies? Voorshands
worden de functies van de Sectie 2 op bataljons- en brigadeniveau

Actie: Allen daarin niet betrokken. Vz verzoekt allen die worden betrokken bij
de omschrijving van Functie Omschrijving Functie Eisen (FOFE) van
(nog) aan te wijzen INL-functies, daarbij voortvarendheid te betrach-
ten.

d. Als gevolg van Glasnost-Perestrojka is er sprake van toename van Oost-
West contacten. Op dit gebied is gecoördineerde en geïntensiveerde
begeleiding van KL-personeel gewenst.
Door LAS INL/VH zal een briefing hieromtrent worden verzorgd, gecom-
bineerd met een presentatie betreffende Electronische Veiligheids-
onderzoeken (EVO).
Nader; Bedoelde lezingen zijn inmiddels gehouden als deel van de I3L-
dag dd. 060689.

5. Vorig verslag

a. Wijzigingen; pt 8. a, laatste zin: tekst na "vinden" doorhalen.

b. Vaststelling: Na bovengenoemde wijziging wordt het verslag goedgekeu-d
en vastgesteld.

6. Actiepunten

a. Opl/oef aspecten GSFG. Cmdat de werkzaamheden van INIA samenhangend
met de Gorbatsjov-initiatieven en overige ontwapeningsaangelegenheden
hoogste prioriteit hebben gekregen, wordt de afdoening van dit actie-
punt vertraagd.

b. Cl org KL

(1) De Beleidsvisie Cl ligt bij BLS en H MID ter goedkeuring voor.

(2) Van de reorganisatie 111 Cldet is de trigger goedgekeurd; het
planningsmemo wordt opgesteld o.l.v. PINL.

c. SLO-ploeg l Lk. Afdoening verloopt volgens plan.

d. RMVKL. Uitgifte RMVKL verwacht in 3e kwartaal 1989.

e. EVO. Inmiddels zijn 3 sgtn KW geworven, de 4e zal opkomen in de lipl
89-4. EVO-capaciteit zal per november '89 beschikbaar zijn. Taakuit-
voering en wegwerken achterstand conform op te stallen plarming i.o.m.
onderen BLS en Haagse staven.

f. BIMA. Onderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheid om de Sie Milgeo
(INLD) uit te breiden met één functie, ter overneming var. niet-
opleidingstaken van BIMA-SMID. Sie Milgeo zal niet kunnen worden uitge-
breid .
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g. Veiligheidsonderzoeken t.b.v. dpln te plaatsen bij 898 Vbdbat.
H INLB licht uitvoering en resultaat onderzoek tos. Procedure voorziet
nu in tijdig resultaat, op voorwaarde dat de onderzoeken op vroegst
mogelijk moment worden geïnitieerd.
Actiepunt afgedaan.

7. Rondvraag

a. INLD

(1) De nieuwe militaire wegenkaart is gereed; uitgifte per voertuig
is reeds aangevangen.

(2) De terreinmeetstafkaart zal vanaf begin 1990 beschikbaar zijn.

(3) Het kaartenvoorschrift, VS 50-30, wordt herzien; gereed per mrdio
1990.

b. G2 NLC

1l) De samenvoeging van kaartverstrekkingspelotons wacht op nadere
beslissingen; mede afhankelijk van het beschikbaar komen van de
locatie 119 Lvmdepot.

(2) SOMDB heeft, zonder stafoverleg, besloten kaarten per EOO op te
leggen. Wenselijkheid wordt door NLC onderschreven; de uitvcari-aar-
heid zal worden onderzocht door Milgeo.

c. G2 NTC stelt verzoek om USSR-det aan Vierdaagse Nijmegen te lat-n
deelnemen aan de orde.

(1) De Vierdaagse-commissie heeft het verzoek doorgeleid naar SG.

(2) Mindef staat in principe positief tegenover dit en dergelijke
verzoeken.

(3) MID/KL pleit voor begeleiding van dit detachement, waarover bespre-
kingen gaande zijn.

"~"\. C SMID kondigt de SMID-sportdag '89 aan. Programma volgt.
Nader: De datum is inmiddels bepaald op 28 september.

e- H PL/SMID licht enige beslissingen over RPV-cien toe:

1l) er worden 2 cien a 4 sysn opgericht;

(2) één cie paraat; één cie mobilisabel;

(3) in o-tijd per vcordiv één cie ob;

(4) div bepaalt (rol)verdeling over
- doelopsporing
- wrn/inltaak;

(5) het RPV project behoort niet meer in de 29. l\e van het KI-
plan.
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Sluiting. Vz sluit de vergadering en stelt de volgende bijeenkomst vast
voor 12 juli 1989. Locatie volgt.
Nader; De eerstvolgende vergadering zal wrden gehouden in Den Haag,
Prinses Julianakazerne, vergaderzaal 710, aanvang 13.30 uur.


